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Handläggare 

Miljöinspektör Diana Henriksson 

Telefon 0522-69 73 71 
diana.henriksson@uddevalla.se 

 

Anfasteröd 2:1 Föreläggande om att inkomma med en 
riskbedömning av Bomyrendeponin  

Sammanfattning 

Miljötillsynsenheten (tillsynsmyndigheten) har under flera år påtalat för 

planeringsavdelningen inom Uddevalla kommun behovet av att sammanställa hittills 

utförda undersökningar vid Bomyrendeponin, eventuellt komplettera med nya 

undersökningar samt utifrån erhållet samlat underlag upprätta en riskbedömning för den 

nedlagda deponin. Syftet med riskbedömningen är att få en bild av deponins 

miljöpåverkan och dess eventuella risker för miljön och människors hälsa, för att utifrån 

det underlaget göra en bedömning om det krävs riskreducerande åtgärder för deponin.  

 

Uddevalla kommun har utfört undersökningar vid deponin men har ännu inte inkommit 

med den efterfrågade riskbedömningen. Miljötillsynsenheten föreslår därför att 

kommunstyrelsens jävsutskott fattar ett beslut som är kopplat till vite. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01 

Beslut daterat 2020-08-13 

Påminnelse om upprättande av beslut med vite 2021-01-12 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att samhällsbyggnadsnämnden, planeringsavdelningen, med organisationsnummer 

212000-1397 ska inkomma med en riskbedömning av den nedlagda deponin Bomyrens 

påverkan på miljön och människors hälsa samt förslag över vilka eventuella 

miljöförbättrande åtgärder som kan behöva vidtas vid deponin enligt följande: 

 

1. Riskbedömningen och förslagen på eventuella miljöförbättrande åtgärder ska tas 

fram av en miljökonsult med dokumenterad kunskap inom fältet och erfarenhet 

inom området. Riskbedömningen ska utgå från Naturvårdsverkets rapport 

”Riskbedömning av förorenade områden” (Naturvårdsverkets rapport 5977). Av 

riskbedömningen ska tydligt framgå: 

- vilka risker finns med området idag och i framtiden?  

- hur mycket behöver eventuella risker reduceras?  

- vilken form av riskreduktion behövs eventuellt på kort och på lång sikt?  
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2. Om bedömningen från miljökonsulten resulterar i att det inte behöver vidtas 

några miljöförbättrande åtgärder vid deponin, ska det tydligt motiveras vilka 

skäl som ligger till grund för den bedömningen.  

 

3. Riskbedömningen ska skriftligen redovisas till samhällsbyggnads 

miljötillsynsenhet för bedömning senast två månader efter att detta beslut 

vunnit laga kraft.   

 

Om samhällsbyggnadsnämnden underlåter att utföra och redovisa ovanstående åtgärder 

till kommunstyrelsen inom ovanstående utsatt tid, kommer ett vite på 250 000 kronor 

att utdömas.  

Ärendebeskrivning 

Under årens lopp har det emellanåt inkommit klagomål på att det "läcker" föroreningar 

från gamla Bomyrendeponin. Förbipasserande har vittnat om att de sett missfärgat 

sediment i diken runt deponin, vilket skapat en oro kring att det okontrollerat läcker 

föroreningar från deponin och ifrågasatt vilken kontroll kommunen har på detta 

eventuella föroreningsläckage. 

 

Miljötillsynsenheten har sedan flera år tillbaka påtalat behovet av att kommunen utreder 

föroreningssituationen inom deponiområdet för att få en bild av vilket utläckage av 

föroreningar som sker från den gamla deponin. Kommunen har utfört undersökningar 

men resultatet från de utförda undersökningarna har inte satts i relation till vilken 

påverkan de utgör i den aktuella miljön vid deponin, vilket är nödvändigt för att 

bedömning ska kunna göras kring om det krävs miljöförbättrande åtgärder vid deponin. 

 

Miljötillsynsenheten har därför sedan år 2018 påtalat behovet av att kommunen 

sammanställer resultaten från de undersökningar som utförts och ser om det finns behov 

av ytterligare undersökningar för att ha tillräckligt underlag för att upprätta en 

riskbedömning för Bomyrendeponin. Syftet med riskbedömningen är att få en bild av 

deponins miljöpåverkan och vilka eventuella risker som är förenade med denna 

påverkan, för att utifrån det underlaget göra en bedömning om det krävs 

riskreducerande åtgärder för deponin.  

 

Miljötillsynsenheten har haft en kontinuerlig kontakt med kommunens representant för 

projektet med Bomyrendeponin, Victor Kullgren, avseende behovet av att upprätta en 

riskbedömning för deponin sedan början av år 2020. Med anledning av att 

tillsynsmyndigheten uppfattade att kommunens arbete med att komma i mål med att ta 

fram en riskbedömning drog ut på tiden, förelades samhällsbyggnadsnämndens 

planeringsavdelning 2020-08-13, om att inkomma med riskbedömningen enligt vad som 

anges i rubricerat beslut. Angivna åtgärder skulle vara utförda och redovisade till 

tillsynsmyndigheten 2020-12-08. Någon redovisning har dock ännu inte inkommit till 

tillsynsmyndigheten 
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Kommunicering 
Samhällsbyggnadsnämnden kommunicerades i beslut nr: 79, daterat 2020-08-13 att om 

upprättat beslut inte följdes, kommer ett nytt beslut med vite att upprättas. Påminnelse 

om att beslut med vite kommer att upprättas, skickades även mejlledes till 

kontaktperson för ärendet inom planeringsavdelningen Victor Kullgren samt chef för 

planeringsavdelningen Andreas Roos, 2021-01-12. 

Victor Kullgren meddelade 2021-01-21 att riskbedömning sannolikt inte kommer bli 

klar innan mars månad. 

 

Bedömning 
Nedlagda deponier betraktas som pågående miljöfarliga verksamheter. Ansvaret för 

miljöfarliga verksamheter åligger verksamhetsutövaren, och ansvaret för nedlagda 

kommunala deponier inom Uddevalla tillfaller därmed Uddevalla kommun. I 

verksamhetsutövaransvaret ingår att ha kunskap om sin verksamhet och vilken eventuell 

påverkan på miljön eller människors hälsa, den riskerar att utgöra. Likväl ansvarar 

verksamhetsutövaren för att vidta tillräckliga åtgärder för att reducera eventuella risker 

med verksamheten. 

 

För att kunna bedöma om Bomyrendeponin är i behov av riskreducerande åtgärder 

behöver en riskbedömning utföras för att ge en bild av vilken påverkan deponin har på 

omgivande miljön och vilka skyddsobjekt där finns att beakta. Miljötillsynsenhet har 

under flera år påtalat behovet av att deponin undersöks med avseende på dess 

potentiella miljöpåverkan. Uddevalla kommun har utfört undersökningar av deponin, 

men takten att komma framåt för att samlat bedöma deponins påverkan på miljön finner 

tillsynsmyndigheten vara alltför långsam och bedömer därmed att enbart dialog med 

kommunen inte är tillräckligt för att komma framåt i ärendet.  

 

Med anledning av ovanstående har därför tillsynsmyndigheten upprättat beslut om 

vidtagande av åtgärder 2020-08-13, men de i beslutet efterfrågade uppgifterna har ännu 

inte inkommit. Kommunen har nu sagt att riskbedömning kommer att inkomma till 

tillsynsmyndigheten under mars månad, men då tidigare utfästelser inte infriats inom 

utsatt tid, finner tillsynsmyndigheten det angeläget att fatta nytt beslut med vite. 

Viktiga upplysningar 

 Utdömande av vite sker först efter särskild domstolsprövning på ansökan av 

kommunstyrelsen och endast om föreläggandet inte uppfylls inom föreskriven 

tid. 

- Beslutet kan överklagas inom tre veckor. Hur du går tillväga finns beskrivet i en 

bilaga. 

- Delgivningskvittot ska undertecknas av behörig firmatecknare och omgående 

skickas tillbaka till kommunstyrelsen. När du undertecknat delgivningskvittot 

betyder det att du har tagit emot handlingen. Att du undertecknat 

delgivningskvittot innebär inte att du har godtagit innehållet i beslutet. 
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Avgift 

Kommunstyrelsen tar ut en avgift för handläggning utifrån en beslutad taxa.  

 

Lagstöd 
Beslutet är fattat med stöd av  

- 2 kap 2, 3 och 7 §§ miljöbalken 

- 26 kap 9, 14, 21 §§ miljöbalken 

 

 

 

Peter Larsson Diana Henriksson 

Kommundirektör Miljöinspektör 

 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Andreas Roos, avdelningschef Planering, Samhällsbyggnad 

 



Från: Diana Henriksson
Skickat: den 12 januari 2021 14:48
Till: Andreas Roos <andreas.roos@uddevalla.se>
Kopia: Victor Kullgren <victor.kullgren@uddevalla.se>
Ämne: Kommunicering om beslut med vite

Hej,

Enligt beslut nr: 79, dnr: KS.2015.4144, daterat den 2020-08-13 skulle ni senast 3
månader efter att beslutet vunnit laga kraft (2020-12-08) ha inkommit med en
riskbedömning med förslag på eventuellt miljöförbättrande åtgärder för
Bomyrendeponin (se bifogat beslut). Då tiden för er att inkomma med detta passerat
(2020-12-08), avser ett nytt beslut att fattas, denna gång kopplat till ett vitesbelopp om
inte förelagd åtgärd utförs samt de begärda handlingarna inkommer inom en ny utsatt
tid.

Denna information har delgivits er i det föregående beslutet, varpå detta endast är att
betrakta som en påminnelse.

Med vänlig hälsning

Diana Henriksson
Miljöinspektör
..............................................
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun<http://www.uddevalla.se/>
451 81 Uddevalla
Tel: +46522697371
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Samhällsbyggnad

Myndighetsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax
451 81 UDDEVALLA Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 73 50

www.uddevalla.se E-post samhallsbyggnad@uddevalla.se

Uddevalla kommun
Planeringsavdelningen
Att: Andreas Roos
451 81 Uddevalla

Handläggare

Miljöinspektör
Diana Henriksson
Telefon 0522-69 73 71
samhallsbyggnad@uddevalla.se

ANFASTERÖD 2:1

Föreläggande om att inkomma med en riskbedömning av
Bomyrendeponin

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förelägga Uddevalla kommun med organisations-
nummer 212000-1397 om följande:

1. Inkomma med en riskbedömning av Bomyrendeponins påverkan på miljön
och/eller människors hälsa samt förslag över vilka eventuella miljöförbättrande
åtgärder som kan behöva vidtas vid deponin.

2. Riskbedömningen och förslagen på eventuella miljöförbättrande åtgärder ska
tas fram av en miljökonsult med dokumenterad sakkunskap och erfarenhet
inom området ämnet.

3. Om bedömningen från miljökonsulten resulterar i att det inte behöver vidtas
några miljöförbättrande åtgärder vid deponin, ska det tydligt motiveras vilka
skäl som ligger till grund för den bedömningen.

4. Riskbedömningen ska skriftligen redovisas till Samhällsbyggnads
miljötillsynsenhet för bedömning senast tre månader efter att detta beslut
vunnit laga kraft.

Viktiga upplysningar
- Om inte rubricerat beslut följs kommer ett beslut med vite att upprättas.
- Beslutet kan överklagas inom tre veckor. Hur du går tillväga finns beskrivet i

en bifogad bilaga.

Avgift
Kommunstyrelsen tar ut en avgift för handläggning av ärenden utifrån beslutad taxa
för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande lagstiftning. Timavgift för
handläggning av anmälan om efterbehandling är 1019 kronor för år 2020. Beslut om
avgift skickas separat.
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Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnads miljötillsynsenhet har sedan år 2018 påtalat behovet av att
Uddevalla kommun upprättar en riskbedömning för Bomyrendeponin. Syftet med
riskbedömningen är att få en bild av deponins miljöpåverkan och vilka risker som är
förenade med denna påverkan för att utifrån det underlaget göra en bedömning om det
krävs riskreducerande åtgärder för deponin. Miljötillsynsenheten har haft en
kontinuerlig kontakt med kommunens representant för projektet med Bomyrendeonin,
Victor Kullgren, avseende behovet av att upprätta en riskbedömning för deponin sedan
början av år 2020. Då ingen riskbedömning ännu inkommit till tillsynsmyndigheten
trots påtryckning från myndighetens sida, kommunicerades projektansvarig mejlledes
2020-06-03, om att myndigheten avsåg att förelägga kommunen om att inkomma med
riskbedömningen.

Kommunicering
Kommunicering om rubricerat beslut gjordes mejlledes till kommunens representant
för projektet med Bomyrendeonin, Victor Kullgren, den 2020-06-03. Svar från Victor
inkom samma dag om att han inväntade besked från kommunens anlitade konsult.

Bedömning
Nedlagda deponier betraktas som pågående miljöfarliga verksamheter. Ansvaret för
miljöfarliga verksamheter åligger verksamhetsutövaren, och ansvaret för nedlagda
kommunala deponier inom Uddevalla tillfaller därmed Uddevalla kommun. I
verksamhetsutövaransvaret ingår att ha kunskap om sin verksamhet och vilken
eventuell påverkan på miljön eller människors hälsa, den riskerar att utgöra. Likväl
ansvarar verksamhetsutövaren för att vidta tillräckliga åtgärder för att reducera
eventuella risker med verksamheten.

För att kunna bedöma om Bomyrendeponin är i behov av riskreducerande åtgärder
behöver en riskbedömning utföras utifrån att deponin på olika sätt undersöks.
Samhällsbyggnads miljötillsynsenhet har under flera år påtalat behovet av att deponin
undersöks med avseende på dess potentiella miljöpåverkan. Uddevalla kommun har till
viss del vidtagit undersökande åtgärder, men åtgärdstakten finner tillsynsmyndigheten
vara för långsam och bedömer därmed att enbart dialog med kommunen inte är
tillräckligt påtryckningsmedel för att komma framåt i ärendet, varpå rubricerat beslut
upprättas.

Lagstöd
Beslutet är fattat med stöd av

- 2 kap 2, 3 och 7 §§ miljöbalken
- 26 kap 9, 21 §§ miljöbalken

Delegationsnummer: M.1.1, M.10.1, M.10.7
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Samhällsbyggnad

Diana Henriksson
Miljöinspektör

I enlighet med delegation från Kommunstyrelsen
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Delgivningskvittot ska undertecknas av behörig firmatecknare och omgående skickas
tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden. När du undertecknat delgivningskvittot
betyder det att du har tagit emot handlingen. Att du undertecknat delgivningskvittot
innebär inte att du har godtagit innehållet i beslutet.

Bilagor
Information om hur du överklagar (Överklagandehänvisning)
Delgivningskvitto
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Information om hur man överklagar ett beslut
(Överklagandehänvisning)

Tycker du att samhällsbyggnadsnämnden fattat beslutet på fel grunder kan du
överklaga det. Överklagandet ska ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen
inom tre veckor från den dag som du tog del av beslutet.

Överklagandet ska vara skriftligt. I brevet/mailet ska det framgå:

- Ärendets beslutsdatum, diarienummer och beslutsnummer.

- Varför du tycker att beslutet är fattat på fel grunder och hur du vill att det ska
ändras.

- Uppge namn, personnummer, postadress, e-post och telefonnummer.

Om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att beslutet är felaktigt har nämnden
skyldighet att ompröva sitt beslut, i annat fall skickar nämnden vidare överklagandet
till Länsstyrelsen.

Skicka din överklagan till:
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Vid frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla
kommun

Telefon. 0522-696000 till växeln
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se

mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Revidering av jävsutskottets bestämmelser, förslag att avskriva 

ärendet från vidare handläggning 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har, på jävsutskottets initiativ, sett över dess bestämmelser i 

syfte att förtydliga i vilka fall samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen kap 6 § 

7 kan betraktas som part i ärenden och därmed på grund av jäv förhindrad att handlägga. 

Ett förslag till reviderade bestämmelser remitterades till samhällsbyggnadsnämnden 

som har inkommit med ett svar att de tillstyrker revideringen. 

 

Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med jävsutskottets presidium att ärendet 

ska avslutas på följande grunder. 

 

Kommunledningskontoret har uppfattat en politisk vilja att i så hög utsträckning som 

möjligt låta samhällsbyggnadsnämnden handlägga myndighetsärenden. Det är viktigt 

för både allmänhet, sökande och förtroendevalda att lätt kunna förutse vilken nämnd 

som ska handlägga inlämnade ansökningar. 

 

De jävssituationer som inte är helt uppenbara bedöms kunna förebyggas genom rutiner 

på förvaltningsnivå.  Exempel på en sådan rutin är 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. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag, 2021-02-16 § 72 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-27 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-21 

Förslag till reviderade bestämmelser för jävsutskottet 

Förslag till beslut  

Jävsutskottet beslutar 

 

att avskriva ärendet från vidare handläggning. 
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Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens ordförande 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr SBN 2020/00780  

Remiss från kommunstyrelsen om revidering av jävsutskottets 
bestämmelser, förtydligande av när 
samhällsbyggnadsnämnden kan betraktas som part  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har på jävsutskottets initiativ tagit fram ett förslag till 

förtydligande av bestämmelserna för jävsutskottet avseende när 

samhällsbyggnadsnämnden betraktas som jävig och därmed förhindrad att hantera 

ärenden. Frågan om att förtydliga bestämmelserna väcktes under 2019 på 

samhällsbyggnadsförvaltningens initiativ. 

  

Förslaget är nu remitterat till samhällsbyggnadsnämnden inför beslut i 

kommunstyrelsen. 

  

Förvaltningen tillstyrker förslaget till förtydligande. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-27 

Jävsutskottets protokollsutdrag 2020-12-01 § 22 inkommet 2020-12-15 

Förslag till reviderade bestämmelser för jävsutskottet inkommet 2020-12-15 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse inkommen 2020-12-15 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes inkommet 2020-12-15 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att man tillstyrker förslaget till ändring av bestämmelserna 

 
Vid protokollet  

Malin Witt 

  

Justerat 2021-02-19  

Henrik Sundström 

  

Jerker Lundin 

  

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-19 intygar  

Malin Witt  

 

Skickat 2021-02-22 till 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Bygglovsarkitekt Henrik Noord 

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

 

Remiss från kommunstyrelsen om revidering av jävsutskottets 

bestämmelser, förtydligande av när 

samhällsbyggnadsnämnden kan betraktas som part  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har på jävsutskottets initiativ tagit fram ett förslag till 

förtydligande av bestämmelserna för jävsutskottet avseende när 

samhällsbyggnadsnämnden betraktas som jävig och därmed förhindrad att hantera 

ärenden. Frågan om att förtydliga bestämmelserna väcktes under 2019 på 

samhällsbyggnadsförvaltningens initiativ. 

 

Förslaget är nu remitterat till samhällsbyggnadsnämnden inför beslut i 

kommunstyrelsen. 

 

Förvaltningen tillstyrker förslaget till förtydligande. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-27 

Jävsutskottets protokollsutdrag 2020-12-01 § 22 inkommet 2020-12-15 

Förslag till reviderade bestämmelser för jävsutskottet inkommet 2020-12-15 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse inkommen 2020-12-15 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes inkommet 2020-12-15 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att man tillstyrker förslaget till ändring av bestämmelserna 

Ärendebeskrivning 

Förslagets förtydligande innebär inte en ändring av jävsutskottets uppdrag, men är ett 

förtydligande när jävsutskottet ska besluta i ärenden. Exemplen som utgör 

förtydligandet är utformat i enligt med bestämmelserna i kommunallagen. 

 

6 kap. § 7 kommunallagen 

”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.” 



 Tjänsteskrivelse  
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2021-01-27 Dnr SBN 2020/00780 

  

 

 

 

 

Föreslaget tillägg till bestämmelserna: 

Exempel på situationer där samhällsbyggnadsnämnden kan vara jävig.  

 

- När samhällsbyggnadsnämnden själva är sökande i ärenden som 

samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att besluta om.  

- När samhällsbyggnadsnämnden ska bedriva tillsyn över egen verksamhet.  

 

Ovanstående är exempel på situationer där samhällsbyggnadsnämnden kan vara jävig  

och inte en uttömmande uppräkning. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att  

avgöra i varje enskilt fall när jäv kan anses föreligga. 

 

 

 

Maria Jacobsson Henrik Noord 

Förvaltningschef Bygglovsarkitekt 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 
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Bestämmelser för jävsutskottet 
 

Gulmarkerad text markerar tillagd text 

 

1. Jävsutskottet består av det antal ledamöter som kommunfullmäktige 

bestämmer. Bland dessa ska kommunstyrelsen välja en ordförande och en vice 

ordförande. Ledamöterna ska utses av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och 

ersättare.  

 

2. I fråga om jäv, protokollföring, protokollets innehåll och justering ska vad  

   kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente föreskriver för  

   kommunstyrelsen äga motsvarande tillämpning för utskottet. 

 

3. Utskottets befogenheter 

 

- Utskottet handlägger och fattar beslut på delegation från kommunstyrelsen 

i ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 § 

är förhindrad att handlägga. 

 

Exempel på situationer där samhällsbyggnadsnämnden kan vara jävig. 

 

- När samhällsbyggnadsnämnden själva är sökande i ärenden som 

samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att besluta om. 

 

- När samhällsbyggnadsnämnden ska bedriva tillsyn över egen verksamhet. 

 

 

Ovanstående är exempel på situationer där samhällsbyggnadsnämnden kan vara 

jävig och inte en uttömmande uppräkning. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar 

för att avgöra i varje enskilt fall när jäv kan anses föreligga. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Revidering av jävsutskottets bestämmelser, förtydligande av 

när samhällsbyggnadsnämnden kan betraktas som part 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har på jävsutskottets initiativ tagit fram ett förslag till 

förtydligande av bestämmelserna för jävsutskottet avseende när 

samhällsbyggnadsnämnden betraktas som jävig och därmed förhindrad att hantera 

ärenden. Frågan om att förtydliga bestämmelserna väcktes under 2019 på 

samhällsbyggnadsförvaltningens initiativ.  

 

Förslaget föreslås remitteras till samhällsbyggnadsnämnden inför beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-21 

Förslag till reviderade bestämmelser för jävsutskottet 

Förslag till beslut  

Jävsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens jävsutskott inrättades i samband med tekniska nämndens och miljö- 

och stadsbyggnadsnämndens sammanslagning 2015 och bestämmelser för utskottet 

antogs av kommunstyrelsen. 

 

Syftet var att undvika en jävssituation som enligt kommunallagen (KL) kap. 6 § 7 är 

förbjuden. Av detta lagrum framkommer följande: 

 

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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Till och med 2019 har detta endast inbegripit fall där samhällsbyggnadsnämnden har 

ansökt om en åtgärd, eller när nämnden har utfört tillsyn mot sin egen verksamhet. 

 

I slutet av 2019, förde kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen en 

dialog om andra möjliga situationer där samhällsbyggnadsnämnden kunde betraktas 

som jävig. Ett sådant fall skulle kunna vara nära samhällsbyggnadsnämnden i egenskap 

av markägare lämnar negativa synpunkter som sakägare i olika ärenden som innebär 

myndighetsutövning mot enskilda.  

 

Kommunledningskontoret bedömer dock att samhällsbyggnadsnämnden har att bedöma 

från fall till fall om jäv föreligger och föreslår inte att bestämmelser om detta läggs till i 

utskottets bestämmelser. 

 

Förslagets innebörd 
Kommunledningskontorets förslag innebär att följande lydelser läggs till i jävsutskottets 

bestämmelser. 

 

(…)  

Exempel på situationer där samhällsbyggnadsnämnden kan vara jävig. 

 

- När samhällsbyggnadsnämnden själva är sökande i ärenden som 

samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att besluta om. 

 

- När samhällsbyggnadsnämnden ska bedriva tillsyn över egen verksamhet. 

 

Ovanstående är exempel på situationer där samhällsbyggnadsnämnden kan vara jävig 

och inte en uttömmande uppräkning. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att 

avgöra i varje enskilt fall när jäv kan anses föreligga. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 

inför beslut i kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



Förteckning över delegationsbeslut miljöärenden
2021-02-15
Datumperiod: 2021-01-18 - 2021-02-15

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

BÖN 4:1 2021-01-19

KS.2019.4170
Inspektion på objektet: BOKENÄS VATTENVERK (SKOLA & FÖRSKOLA)

Beslut Sanktion Enhetschef Miljötillsyn, KS § 3: DB
Enhetschef Miljötillsyn

HERRESTAD 27:1 2021-02-15

KS.2021.521
Ansökan om strandskyddsdispens

Beslut Strandskydd dispens Kommunekolog, KS § 4: DB
Kommunekolog

Antal ärenden 2
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