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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
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Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-03-15 
Anslaget tas ner 2021-04-06 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-03-09  
 

 
Sammanträde Jävsutskottet 
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen/ Videomöte, kl.13:00-14:05 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), 1:e vice ordförande 

Niklas Moe (M), deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L), deltar på distans 

David Sahlsten (KD), deltar på distans 

 
  
  
Övriga Lisa Cronholm, avdelningschef, samhällsbyggnad 

Diana Henriksson, miljöinspektör, samhällsbyggnad, § 4 

Henrik Noord, bygglovsarkitekt, samhällsbyggnad 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2021/00134  

Föreläggande om att inkomma med en riskbedömning av 
Bomyrendeponin, Anfasteröd 2:1. Castor KS.2015.4144 

Sammanfattning 

Miljötillsynsenheten (tillsynsmyndigheten) har under flera år sedan år 2018 påtalat för 

planeringsavdelningen att Uddevalla kommun behöver upprätta en riskbedömning för 

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

deponins miljöpåverkan och dess eventuella risker för miljön och/eller människors 

hälsa, för att utifrån det underlaget göra en bedömning om det krävs riskreducerande 

åtgärder för deponin.  

  

Uddevalla kommun har delvis undersökt deponin men har ännu inte inkommit med den 

efterfrågade riskbedömningen. Miljötillsynsenheten föreslår därför att 

kommunstyrelsens jävsutskott fattar ett beslut som är kopplat till vite. 

  

Miljöinspektör Diana Henriksson föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01 

Beslut daterat 2020-08-13 

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

  

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

  

att samhällsbyggnadsnämnden, planeringsavdelningen, med organisationsnummer 

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

påverkan på miljön och/eller människors hälsa samt förslag över vilka eventuella 

miljöförbättrande åtgärder som kan behöva vidtas vid deponin med genomförande 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?  

 

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.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 4 
 

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.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2021/00124  

Information om kommunstyrelsens beviljade tidsbegränsade 
bygglov för samhällsbyggnadsnämndens 

Sammanfattning 

Bygglovsarkitekt Henrik Noord redovisar en sammanställning av de aktuella 

tidsbegränsade byggloven som kommunstyrelsen har beviljat 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Ledamöterna diskuterar de olika ärendena och ställer frågor till förvaltningen. 

 

Utskottet önskar att på nästkommande sammanträde föra en dialog med 

samhällsbyggnads tekniska avdelning om hur arbetet med att bevaka de tidsbegränsade 

byggloven bedrivs. 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2020/00571  

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 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

  

att avskriva ärendet från vidare handläggning. 
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Jävsutskott 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2021/00015  

Anmälningsärenden till jävsutskottet 2021 

Sammanfattning 

Utskottet ställer frågor om de olika anmälningsärendena och önskar att förvaltningen 

framledes i ett tidigt skede informerar utskottet om eventuella överklaganden och beslut 

av överinstanser i ärenden som har beslutats av jävsutskottet.  

 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärende till handlingarna. 

 

Förteckning över delegationsbeslut miljöärenden 2021-02-15. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 303472  

Ändring av tid för nästa sammanträde 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att sammanträdet den 6 april flyttas till den 8 april kl. 08:30. 
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