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Miljö- och byggnämnden tillika
räddnings- och trafiknämnd

Tid: 2018-01-25, 08.15
OBS LOKAL!

Plats:                                   Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset, Kiruna

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Mötets öppnande

2 Upprop

3 Val av justerare

4 Godkännande av dagordningen M 2018-G001 § 1

5 Delgivningar 5 M 2018-G002 § 2

6 Anmälan av delegationsbeslut 6 M 2018-G003 § 3

7 Budgetredovisning M 2018-G004 § 4

8
Uppföljning av livsmedelskontrollen i 
Kiruna kommun 2017

8 M 2017-0022 § 5

9
Kontrollplan för livsmedelskontroll i 
Kiruna kommun 2018

9 M 2018-0008 § 6

10 Avgift för dispens från lokala trafikföreskrifter 10 T 2017-476 § 7

11 Genomförande av hastighetsplan Kiruna tätort 11 T 2017-521 § 8

12
Förslag till lokala trafikföreskrifter på Lars 
Janssonsgatan i anslutning till Vänortstorget

12 T 2017-1422 § 9

13 Vittangi 2:1 13 B 2017-000485 § 10

14 Karesuando 2:2 14 B 2017-000457 § 11
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus

15 Jukkasjärvi 22:1 15 B 2017-000097 § 12
Strandskyddsdispens nybyggnad fritidshus

16 Lombia 2 16 B 2017-000513 § 13
Tidsbegränsat bygglov - ändrad användning 
till gymverksamhet



17 Karesuando 2:8 17 2017-000458 § 14
Bygglov nybyggnad fritidshus

18
Förslag till nya taxebestämmelser enligt lag 
om skydd mot olyckor och lag om 
brandfarliga och explosiva varor

18 § 15

19 Räddningstjänstens tillsynsplan 2018 19 § 16

20 Operativ förmåga i Svappavaara och Vittangi 20 § 17

21 Frisk- och ohälsotal 2017 21 M 2018-G009 § 18

22
Åtgärdsprogram för kompetensförsörjning i 
miljö- och byggnadsförvaltningen

22 M 2018-G008 § 19

23 Digital anslagstavla 23 M 2018-G010 § 20

24
Måluppfyllelse av åtgärdsprogram för hållbar 
energianvändning

24 M 2017-G034 § 21

25 Återrapportering av delegationsbeslut 25 M 2018-G011 § 22

26
Överläggning med revisionen angående den 
årliga granskning av nämndens 
ansvarsutövande

26 M 2017-G033 § 23

27 Förvaltningschefen informerar 27 M 2018-G005 § 24
• Investeringsbudget 2018 

• Verksamhetsplan 2018

• Lokala miljömål

Per-Gustav Idivuoma 
Miljö- och byggnämndens ordförande

Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym

Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal, såvitt inte en ledamot i förväg anmäler att viktigt samtal

väntas. För presidiet råder totalt förbud för påslagna mobiltelefoner under sammanträdet såvitt inte anmälan om

"väntat viktigt samtal" görs vid mötets början. Kom ihåg att ovanstående regler gäller då du som representant för Kiruna kommun 

bevistar kurser, konferenser och dylikt

28
Rapport från enkät om samarbetsklimatet i 
Miljö- och byggnämnden i januari 2018

28 M 2018-G012 § 25

29
Kvartalsrapport 4 2017 för miljö- och 
byggnadsförvaltningen

29 M 2017-G016 § 26
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§ 1     M 2018-G001 
 
 
Godkännande av dagordningen 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna dagordningen 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att godkänna dagordningen 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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§ 2     M 2018-G002 
 
 
Delgivningar 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att följande 
delgivningar presenteras till nämnden: 
 

a. Länsstyrelsens beslut daterad 2017-03-27 gällande Miljö- och byggnämndens beslut om att ta ut 
avgift för handlagd strandskyddsdispens på JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:37 
MoB 2014-277 Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
b. Länsstyrelsens beslut daterad 2017-09-29 gällande Miljö- och byggnadsnämndens beslut om 

förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus m.m. på fastigheten KURRAVAARA 3:2 MoB 2017-
082. Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
c. Länsstyrelsens beslut daterad 2017-12-15 gällande Miljö- och byggnadsnämndens beslut om 

byggsanktionsavgift för olovligt byggande på fastigheten SKRAPAN 11 MoB 2017-046 
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet 

 
d. Länsstyrelsens beslut daterad 2017-11-23 gällande Miljö- och byggnadsnämndens beslut om 

bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten SVAPPAVAARA 1:13 MoB 2017-299 
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen avvisar yrkandet om ersättning. Länsstyrelsen beslutar att 
upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov och återvisar ärendet till nämnden 
för ny handläggning. 

 
e.  Länsstyrelsens beslut daterad 2017-11-16 gällande Miljö- och byggnadsnämndens beslut om 

byggsanktionsavgift för byggnation på fastigheten PUOLTSA 1:55 MoB 2016-587 Länsstyrelsens 
beslut: Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuoma (SL) yrkande 
________ 
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§ 3     M 2018.G003 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att  
delegationsbeslut tagna enligt delegationsordning beslutad MoB 2015-04-17 § 48, 2008-03-06 § 50  
punkt 5b, 2008-03-06 § 50 punkt 2, 2008-03-06 § 50 punkt 4c, 2008-03-06 § 50 punkt 1 samt KS  
2016-05-16 punkt 3.9 anmäls till miljö- och byggnämnden enligt nedan 
 

Dnr Ärende Del.nr Datum Delegat  
Bygglov 

   

2017- 
33 

Bygglov tillbyggnad fritidshus 5.6.4  
5.6.53 

2017-11-13 Cristina  
Similä 

2017- 
409 

Bygglov nybyggnad industribyggnad 
 

2017-11-14 Birgitta  
Karlgren 

2017-
533 

Bygglov nybyggnad komplementbyggnad 
 

2017-11-17 Birgitta  
Karlgren 

2017- 
476 

Bygglov tillbyggnad flerbostadshus 5.6.10  
5.6.53 

2017-11-24 Cristina  
Similä 

2017-
374 

Bygglov tillbyggnad ombyggnad fasadändring och ändrad användning 
från hyvleri till butik 

 
2017-11-24 Sigrid  

Vestling 

2017-
391 

Bygglov om- och nybyggnad vattenverket 
 

2017-11-27 Per-Gustav  
Idivuoma 

2017-
435 

Bygglov tillbyggnad, ombyggnad samt fasadändring industribyggnad 
kontorsbyggnad 

5.6.2 
5.6.53 

2017-11-28 Cristina  
Similä 

2017-
282 

Bygglov nybyggnad tälthall/ tältgarage 
 

2017-12-01 Birgitta  
Karlgren 

2017-
488 

Bygglov nybyggnad teknikbyggnad 
 

2017-12-04 Cristina  
Similä 

2017-
486 

Bygglov nybyggnad container 
 

2017-12-05 Kjell  
Wettainen 

2017-
089 

Bygglov tillbyggnad fritidshus 5.6.4 
5.6.53 

2017-12-14 Ida  
Tano 

2017-
599 

Bygglov tillbyggnad samt fasadändring industribyggnad 5.6.2 
5.6.9 

2017-12-19 Sigrid  
Vestling 

2017-
364 

Bygglov nybyggnad enbostadshus 
 

2017-12-21 Sigrid  
Vestling 

2017-
582 

Bygglov tillbyggnad/ ombyggnad enbostadshus 
 

2017-12-27 Nadja  
Rundqvist 

2017-
440 

Bygglov tillbyggnad och fasadändring enbostadshus 
 

2017-12-27 Sigrid  
Vestling 

2017-
20 

Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad 
 

2017-12-29 Sigrid  
Vestling 
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§ 3 forts.    M 2018.G003 
 
 

Dnr Ärende Del.nr Datum Delegat 
2017-
516 

Bygglov nybyggnad transformatorstation 
 

2018-01-08 Nadja  
Rundqvist 

 
Rivningslov 

   

2017-
539 

Rivningslov rivning industribyggnad 
 

2017-11-30 Birgitta  
Karlgren 

 
Startbesked 

   

2017-
433 

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd komplementbyggnad 
 

2017-11-15 Cristina  
Similä 

2017-
556 

Anmmälan installation eldstad och rökkanal enbostadshus 5.6.33 
5.6.53 

2017-11-16 Cristina  
Similä 

2016-
608 

Bygglov ändrad användning från kontor/ arbetslokal till hotell 
 

2017-11-17 Sigrid  
Vestling 

2017-
468 

Rivningslov rivning garage 
 

2017-11-17 Sigrid  
Vestling 

2017-
558 

Anmälan installation eldstad/ rökkanal enbostadshus 5.6.33 
5.6.53 

2017-11-17 Cristina  
Similä 

2017-
560 

Anmälan installation eldstad/ rökkanal  5.6.33 
5.6.53 

2017-11-17 Cristina  
Similä 

2017-
480 

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd komplementbyggnad 
 

2017-11-17 Ida  
Tano 

2017-
495 

Anmälan inst el ändr av eldstad och rökkanal i fritidshus 
 

2017-11-20 Ida  
Tano 

2017-
547 

Anmälan inst el ändr av eldstad och rökkanal i enbostadshus 
 

2017-11-20 Ida  
Tano 

2017-
463 

Bygglov ombyggnad samt fasadändring fritidshus med tre lgh 
 

2017-11-24 Cristina  
Similä 

2017-
543 

Anmälan inst el ändr av eldstad i hotell/ restaurang 
 

2017-11-24 Birgitta  
Karlgren 

2017-
476 

Bygglov tillbyggnad flerbostadshus 5.6.33 2017-11-24 Cristina  
Similä 

2017-
362 

Bygglov tillbyggnad enbostadshus 
 

2017-11-27 Birgitta  
Karlgren 

2017-
533 

Bygglov nybyggnad komplementbyggnad 
 

2017-12-04 Birgitta  
Karlgren 

2017-
389 

Tidsbegränsat bygglov personalbostäder 5.6.33 2017-12-05 Ida  
Tano 

2017-
486 

Bygglov nybyggnad container 5.6.33 2017-12-05 Cristina  
Similä 

2017-
479 

Tidsbegränsat bygglov tältkåta 5.6.33 2017-12-05 Cristina  
Similä 

2017-
435 

Bygglov tillbyggnad, ombyggnad samt fasadändring industribyggnad 
kontorsbyggnad 

 
2017-12-06 Cristina  

Similä 

2017-
033 

Bygglov tillbyggnad fritidshus 5.6.33 2017-12-06 Cristina  
Similä 

2017-
539 

Rivningslov rivning industribyggnad 
 

2017-12-12 Birgitta  
Karlgren 
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§ 3 forts.    M 2018.G003 
 
 

Dnr Ärende Del.nr Datum Delegat 
2017-
609 

Anmälan inst el ändr av eldstad i enbostadshus 5.6.33 2017-12-18 Sigrid  
Vestling 

2017-
577 

Anmälan inst el ändr av eldstad i enbostadshus 
 

2017-12-19 Cristina  
Similä 

2017-
599 

Bygglov tillbyggnad samt fasadändring industribyggnad 5.6.33 2017-12-19 Sigrid  
Vestling 

2017-
572 

Rivningslov rivning  
 

2017-12-20 Nadja  
Rundqvist 

2017-
620 

Anmälan installation eldstad enbostadshus 
 

2017-12-22 Ida  
Tano 

2017-
582 

Bygglov tillbyggnad/ ombyggnad enbostadshus 
 

2017-12-27 Nadja  
Rundqvist 

2017-
440 

Bygglov tillbyggnad och fasadändring enbostadshus 
 

2017-12-27 Sigrid  
Vestling 

2017-
360 

Ej bygglovspliktig åtgärd rivning fritidshus 
 

2017-12-29 Kristoffer  
Johansson 

 
Tidsbegränsat bygglov 

   

2017-
479 

Tidsbegränsat bygglov tältkåta 5.6.33 2017-12-01 Per-Gustav  
Idivuoma 

 
Interimistiskt slutbesked 

   

2016-
259 

Bygglov nybyggnad fritidshus 
 

2017-11-14 Birgitta  
Karlgren 

2017-
435 

Bygglov tillbyggnad, ombyggnad samt fasadändring industribyggnad 
kontorsbyggnad 

5.6.2 
5.6.53 

2017-12-11 Cristina  
Similä 

2017-
382 

Tidsbegränsat säsongslov Icehotel 2017-11-01->2022-11-01 
 

2017-12-15 Sigrid  
Vestling 

2017-
054 

Bygglov nybyggnad fritidshus 
 

2017-12-19 Cristina  
Similä 

2016-
486 

Bygglov nybyggnad fritidshus 
 

2017-12-20 Nadja  
Rundqvist 

2017-
202 

Bygglov nybyggnad enbostadshus 5.6.40 
5.6.53 

2017-12-21 Cristina  
Similä 

2016-
188 

Bygglov nybyggnad fritidshus 
 

2017-12-22 Cristina  
Similä 

2017-
435 

Bygglov tillbyggnad, ombyggnad samt fasadändring industribyggnad 
kontorsbyggnad 

5.6.2 
5.6.53 

2017-12-22 Cristina  
Similä 

2017-
486 

Bygglov nybyggnad container 
 

2018-01-02 Cristina  
Similä 

2015-
812 

Bygglov ombyggnad samt fasadändring flerbostadshus 
 

2018-01-04 Cristina  
Similä 

2016-
246 

Bygglov tillbyggnad ombyggnad fasadändring samt rivning av 
balkong enbostadshus 

 
2018-01-04 Ida  

Tano 
 

Slutbesked 
   

2016-
271 

Bygglov tillbyggnad enbostadshus 
 

2017-11-09 Sigrid  
Vestling 
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§ 3 forts.    M 2018.G003 
 
 

Dnr Ärende Del.nr Datum Delegat 
2015-
165 

Bygglov nybyggnad förråd 
 

2017-11-10 Cristina  
Similä 

2015-
846 

Bygglov nybyggnad enbostadshus samt garage 
 

2017-11-10 Cristina  
Similä 

2016-
438 

Bygglov nybyggnad pumpstation 
 

2017-11-14 Ida  
Tano 

2017-
540 

Anmälan installation eldstad fritidshus 
 

2017-11-14 Cristina  
Similä 

2017-
392 

Ej bygglovspliktig åtgärd komplementbyggnad 
 

2017-11-15 Brigitta  
Karlgren 

2017-
200 

Bygglov nybyggnad garage 
 

2017-11-15 Brigitta  
Karlgren 

2017-
262 

Rivningslov rivning industribyggnad garage 
 

2017-11-15 Brigitta  
Karlgren 

2017-
323 

Ej bygglovspliktig åtgärd komplementbyggnad 
 

2017-11-15 Brigitta  
Karlgren 

2017-
158 

Bygglov nybyggnad industribyggnad 
 

2017-11-16 Brigitta  
Karlgren 

2016-
096 

Bygglov tillbyggnad enbostadshus 
 

2017-11-17 Ida  
Tano 

2017-
351 

Rivningslov rivning fritidshus 
 

2017-11-17 Ida  
Tano 

2013-
140 

Bygglov för ombyggnad av fritidshus 
 

2017-11-17 Ida  
Tano 

2017-
160 

Bygglov nybyggnad garage 5.6.40 2017-11-17 Cristina  
Similä 

2016-
345 

Rivningslov rivning kontorsbyggnad 
 

2017-11-20 Brigitta  
Karlgren 

2015-
795 

Bygglov nybyggnad fritidshus 
 

2017-11-20 Brigitta  
Karlgren 

2016-
164 

Rivningslov av befintligt kallförråd 
 

2017-11-21 Ida  
Tano 

2017-
302 

Bygglov skylt/ ljusanordning 
 

2017-11-23 Cristina  
Similä 

2016-
288 

Bygglov nybyggnad garage 
 

2017-11-30 Ida  
Tano 

2017-
530 

Anmälan installation eldstad  
 

2017-11-30 Cristina  
Similä 

2017-
240 

Bygglov nybyggnad industribyggnad/ stödmur 
 

2017-12-04 Brigitta  
Karlgren 

2015-
628 

Anmälan tillbyggnad enbostadshus 5.6.40 2017-12-05 Sigrid  
Vestling 

2015-
075 

Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage/förråd 
 

2017-12-05 Cristina  
Similä 

2017-
442 

Anmälan inst el ändr av eldstad i enbostadshus 
 

2017-12-06 Nadja  
Rundqvist 

2017-
038 

Bygglov skylt/  ljusanodning samt fasadändring affärsbyggnad 
 

2017-12-12 Sigrid  
Vestling 
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§ 3 forts.    M 2018.G003 
 
 

Dnr Ärende Del.nr Datum Delegat 
2017-
491 

Anmälan inst el ändr av eldstad i enbostadshus 
 

2017-12-12 Ida  
Tano 

2017-
558 

Anmälan installation eldstad/ rökkanal enbostadshus 5.6.40 2017-12-13 Cristina  
Similä 

2017-
002 

Bygglov tillyggnad enbostadshus 5.6.40 2017-12-18 Cristina  
Similä 

2017-
358 

Bygglov nybyggnad industribyggnad 
 

2017-12-18 Cristina  
Similä 

2017-
053 

Rivningslov rivning fritidshus 
 

2017-12-19 Cristina  
Similä 

2017-
199 

Bygglov nybyggnad enbostadshus 5.6.40 2017-12-20 Cristina  
Similä 

2017-
179 

Bygglov nybyggnad enbostadshus 
 

2017-12-20 Ida  
Tano 

2017-
483 

Anmälan inst el ändr av eldstad och rökkanal parhus 
 

2017-12-20 Nadja  
Rundqvist 

2016-
383 

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd kallgarage 
 

2017-12-20 Nadja  
Rundqvist 

2016-
385 

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd kallgarage 
 

2017-12-20 Nadja  
Rundqvist 

2015-
038 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd 5.6.40 2017-12-20 Cristina  
Similä 

2016-
384 

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd kallgarage 
 

2017-12-20 Nadja  
Rundqvist 

2015-
475 

Bygglov stödmur 5.6.40 2017-12-21 Cristina  
Similä 

2017-
382 

Tidsbegränsat säsongslov Icehotel 2017-11-01->2022-11-01 
 

2017-12-21 Sigrid  
Vestling 

2017-
244 

Ej bygglovspliktig åtgärd tillbyggnad bastu 
 

2017-12-22 Ida  
Tano 

2017-
271 

Ej bygglovspliktig åtgärd inst el ändr av eldstad enbostadshus 
 

2017-12-22 Ida  
Tano 

2016-
138 

Bygglov nybyggnad personalbyggnad 
 

2017-12-22 Sigrid  
Vestling 

2017-
543 

Anmälan inst el ändr av eldstad i hotell/restaurang 
 

2017-12-27 Sigrid  
Vestling 

2016-
350 

Rivningslov rivning hotell 
 

2017-12-29 Kristoffer  
Johansson 

2017-
193 

Rivningslov rivning kontorsbyggnad 
 

2017-12-29 Kristoffer  
Johansson 

2016-
615 

Rivningslov rivning flerbostadshus 
 

2017-12-29 Kristoffer  
Johansson 

2015-
688 

Rivningslov rivning rad- , par-, kedjehus 
 

2017-12-29 Kristoffer  
Johansson 

2016-
346 

Rivningslov rivning affärsbyggnad 
 

2017-12-29 Kristoffer  
Johansson 

2016-
617 

Rivningslov rivning garage 
 

2017-12-29 Kristoffer  
Johansson 
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2016-
348 

Rivningslov rivning stationshus 
 

2017-12-29 Kristoffer  
Johansson 

2016-
351 

Rivnigslov rivning byggnader vid järnvägsomr.  
 

2017-12-29 Kristoffer  
Johansson 

2016-
215 

Bygglov nybyggnad pumpstation 
 

2018-01-08 Nadja  
Rundqvist 

2016-
424 

Bygglov överbyggnad vattenbrunn 
 

2018-01-08 Nadja  
Rundqvist 

 
Avskrivning/Avvisning 

   

2017-
576 

Olovligt byggande tre stora igloos 
 

2018-01-06 Sigrid  
Vestling 

2017-
397 

Anmälan tillbyggnad enbostadshus 
 

2017-11-13 Ida  
Tano 

2017-
400 

Bygglov nybyggnad tältservicehus 
 

2017-11-22 Sigrid  
Vestling 

2017-
404 

Bygglov nybyggnad garage 
 

2018-01-08 Sigrid  
Vestling 

 
Miljökontoret 

   

2017-  
0694 

Beslut om kontrollavgift 
 

2017-11-16 Helena  
Söderlund 

2017- 
0678 

Beslut om registrering av  
livsmedelsanläggning 

 
2017-11-16 Helena  

Söderlund 

2017-  
0607 

Beslut om förbud att lagra  
mer biobränsle 

 
2017-11-17 Veronika  

Salomonsson 

2017- 
0658 

Beslut om registrering av  
livsmedelsanläggning 

 
2017-11-17 Helena  

Söderlund 

2017-  
0702 

Registrering av 
 livsmedelsverksamhet 

 
2017-11-17 Sarah  

Mikkelsen 

2016- 
0386 

Godkännande av ändrad  
verksamhetsutövare 

 
2017-11-17 Mikael  

Salomonsson 

2017- 
0237 

Anmälan om kompostering 
 

2017-11-17 Urban  
Jacobs 

2017- 
0707 

Tillsyn av kemiska produkteR 
 

2017-11-21 Göran  
Sandman 

2017- 
0711 

Tillsyn av kemiska produkter 
 

2017-11-24 Göran  
Sandman 

2017- 
0706 

Beslut om enskild avloppsanläggning 
 

2017-12-05 Åke  
Jönsson 

2017- 
0723 

Registrering av livsmedelsverksamhet 
 

2017-12-01 Sarah  
Mikkelsen 

2017- 
0724 

Beslut om kontrollavgift 
 

2017-12-01 Sarah  
Mikkelsen 

2017- 
0725 

Beslut om fastställande av  
provtagningsprogram 

 
2017-12-01 Sarah  

Mikkelsen 

2017- 
0731 

Beslut om fastställande av  
provtagningsprogram 

 
2017-12-06 Sarah  

Mikkelsen 
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2017- 
0732 

Registrering av 
livsmedelsverksamhet 

 
2017-12-06 Sarah  

Mikkelsen 

2017- 
0733 

Beslut om kontrollavgift 
 

2017-12-06 Sarah  
Mikkelsen 

2017- 
0734 

Beslut om fastställande av  
provtagningsprogram 

 
2017-12-06 Sarah  

Mikkelsen 

2017- 
0726 

Beslut att godkänna anmälan  
om motorisbanA 

 
2017-12-14 Åke  

Jönsson 

2017- 
0760 

Beslut om fastställande av  
provtagningsprogram 

 
2017-12-22 Sarah  

Mikkelsen 

2017- 
0768 

Tillsyn av kemiska  
produkter(uppföljning) 

 
2017-12-22 Göran  

Sandman 

2017- 
0763 

Anmälan föranleder 
ingen åtgärd 

 
2017-12-29 Mikael  

Salomonsson 

2017- 
0673 

Beslut om att anmälan inte 
föranleder till någon åtgärd 

 
2018-01-03 Veronika  

Salomonsson 

2017- 
0544 

Tillsyn av enskilda avlopp 
 

2018-01-11 Mikael  
Salomonsson 

2017- 
0758 

Godkänner lagring som en  
del i att samla in avfall 

 
2018-01-11 Mikael  

Salomonsson 

2018- 
0006 

Begäran om uppgifter 
 

2018-01-11 Veronika  
Salomonsson 

 
Trafik 

   

 
Öppningstillstånd av schakt 

   

2017-
1303 

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Kapellvägen Svappavaara 
 

2017-11-15 Charlotta Blind 

2017-
1337 

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Industrivägen 3B 
 

2017-11-22 Charlotta Blind 

2017-
1338 

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Smedjegatan Vittangi 
 

2017-11-22 Charlotta Blind 

2017-
1339 

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Syster Mias väg 1 
 

2017-11-22 Charlotta Blind 

2017-
1361 

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Glimmervägen  
 

2017-11-30 Charlotta Blind 

2017-
1410 

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Hjalmar Lundbohmsvägen 
72 grävning till ICA Östlund ca 70 m 

 
2017-12-14 Charlotta Blind 

2017-
1420 

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Adolf Hedinsväg vid Cirkel 
K 

 
2017-12-19 Charlotta Blind 

2018-
01 

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Föraregatan 38 
 

2018-01-02 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko / 
Tobias Lustig  

Felaktigt uppställda fordon 
   

2017-
582 

Felaktigt uppställt fordon, JWZ566, Leastadiusvägen 129, 
samhällslokalen, Karesuando 

 
2017-05-08 Magdalena 

Wäppling 

2017-
1331 

Felaktigt uppställt fordon, OOT198, Terrassgatan 9 
 

2017-11-21 Magdalena 
Wäppling 
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2017-
1344 

Felaktigt uppställt fordon, Malmbergsgatan 4 
 

2017-11-27 Magdalena 
Wäppling 

2017-
1360 

Felaktigt uppställt fordon, Husvagn, Vid kallgaragen i skogen norr 
om Kaperasvägen 

 
2017-11-30 Magdalena 

Wäppling 

2018-
15 

Felaktigt uppställt fordon, Snöskoter utan reg. Skylt, Katterjokk 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig 

2018-
16 

Felaktigt uppställt fordon, KWA PN56, Katterjokk 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/Tina 
Jatko/ Tobias 
Lustig  

Parkeringsdispens 
   

2017-
1321 

Lastbil, YTU782, Giddes golv 
 

2017-11-22 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, UTN415, Svenska Civildatalogerna AB, Ann-Sofie 
Österhult/ Kiruna Annonsblad 

 
2017-11-22 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Lastbil, Tont Fredriksson 
 

2017-11-30 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Lastbil, AFG282, Attentive Fastigheter och företagsservice AB, Att: 
Lars-Johan Dalhägg 

 
2017-12-11 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, LFF800, Kiruna kommun IT-avdelningen Att: Anders 
Kalla 

 
2017-12-11 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, GZM644, Kiruna kommun IT-Avdelningen Att : Anders 
Kalla 

 
2017-12-11 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, FPA696, Kiruna kommun It-avdelningen Att: Anders 
Kalla 

 
2017-12-11 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Lastbil, MGB601, Attentive Fastigheter och företagsservice, Att: 
Lars-Johan Dalhägg 

 
2017-12-11 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, RWT135, Kiruna kommun IT-avdelningen, Att: Anders 
Kalla 

 
2017-12-11 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, OKT012, Kiruna kommun IT-avd, Att: Anders Kalla 
 

2017-12-11 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig 
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Personbil, NAO885, Kiruna kommun IT-avd, Att Anders Kalla 

 
2017-12-11 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, EGE085, Socialförvaltningen Rosenroten, Att Agneta 
Niemi 

 
2017-12-14 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, CDG085, Socialförvaltningen Rosenroten, Att Agneta 
Niemi 

 
2017-12-14 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Reviderat beslut, Personbil MCN595, Socialförvaltningen Att 
Annika Lindström 

 
2017-12-19 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, TYH482, Kiruna bostäder AB, Att: Åsa Kemling 
 

2017-12-19 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, PLT785, Kiruna bostäder AB, Att: Åsa Kemling 
 

2017-12-19 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Lastbil, BPF319, Post Nord AB, Att: Emma Thide 
 

2017-12-29 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Lastbil, NPR988, Post Nord AB,Att: Emma Thide 
 

2017-12-29 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Lastbil, KNC263, Kiruna kommun AME Bumerangen, Att Annika 
Salomonsson och Per Bergersen 

 
2017-12-29 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Lastbil, BGB378, Byggbeslag 
 

2018-01-03 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Lastbil, NOC400, Byggbeslag 
 

2018-01-03 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Reviderat beslut, Lastbil, KNC263, Kiruna kommun AME 
Bumerang, Att: Annika Salomonsson och Per Bergersen 

 
2018-01-02 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Lastbil, KXH012, SPIS Mat och Dryck, Att: Johan Stålnacke 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig 
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Personbil, PBF267, SPIS Mat och Dryck, Att: Johan Stålnacke 

 
2018-01-08 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, OYG968, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, FOC442, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, YCF844, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, YCF835, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, PUG469, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, HPK968, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, MJH060, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, NYG694, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, NYG702, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, HSR946, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, ORT644, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Personbil, HDS195, Socialförvaltningen, Att: Siv Flygare 
 

2018-01-08 Magdalena 
Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig 
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Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

   

2017-
1304 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-11-15 Tina Jatko 

2017-
1305 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-11-15 Tina Jatko 

2017-
1306 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-11-15 Tina Jatko 

2017-
1307 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-11-15 Tina Jatko 

2017-
1308 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-11-15 Tina Jatko 

2017-
1366 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-11-30 Magdalena 
Wäppling 

2017-
1367 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-11-30 Magdalena 
Wäppling 

2017-
1368 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-11-30 Magdalena 
Wäppling 

2017-
1369 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-11-30 Magdalena 
Wäppling 

2017-
1374 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-12-01 Magdalena 
Wäppling 

2017-
1375 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-12-01 Magdalena 
Wäppling 

2017-
1383 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-12-06 Magdalena 
Wäppling 

2017-
1384 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-12-06 Magdalena 
Wäppling 

2017-
1398 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

2017-12-11 Magdalena 
Wäppling 

 
Transportdispens 

   

2017-
1362 

Undantag från bestämmelserna i trafikförordningen, LKAB 
Industriomr-Takvägen. 

 
2017-11-30 Magdalena 

Wäppling 

2017-
1363 

Undantag från bestämmelserna i trafikförordningen, Kiruna-
Svappavaara 

 
2017-11-30 Magdalena 

Wäppling 

2017-
1364 

Undantag från bestämmelserna i trafikförordningen, Kiruna-
Svappavaara 

 
2017-11-30 Magdalena 

Wäppling 

2017-
1365 

Undantag från bestämmelserna i trafikförordningen, Kiruna-Kiruna 
 

2017-11-30 Magdalena 
Wäppling 

2017-
1430 

Undantag från bestämmelserna i trafikförordningen, Kiruna ( BD ) , 
LKAB Mertainen-Kiruna ( BD ) , LKAB Svappavaara. Fordon: 
Dragbil- WHF160 påhängsvagn PCG955. 

 
2017-12-20 Magdalena 

Wäppling/ 
Tina Jatko/ 
Tobias Lustig  

Räddningstjänsten 
   

 
Sotningsdelegation 

   

 
Contura braskamin Paksuniemi 2:103 

 
2017-11-28 

 

 
Jötul Braskamin Puoltsa 1:29 

 
2017-11-28 
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Sotningsdelegation upphört 

   

 
Lainio 1:27 

 
2018-01-18 

 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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§ 4     M 2018-G004 
 
 
Budgetredovisning 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att beslut om godkännande av årsredovisning får tas med delegationsbeslut om det ej är 

större förändringar från det som presenterats under dagens sammanträde 
 
att lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Jonas Uddenberg informerar enligt 
 

- Uppföljning per 2018-01-25 
- Bokslut 2017 ej klart ännu 
- Resultatet är en fingervisning om vart vi landar 
- Överskott ca 715 tkr 
- Bygg 286 tkr - orsak personal vakanser 
- Miljö 386 tkr - orsak personalvakanser 
- Kontor -266 tkr - orsak omfördelning av förvaltningsövergripande kostnader 
- Nämnd -63 tkr 
- Räddningstjänst 372 tkr - orsak personalvakanser 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Mats Holmström (C) 
 
att beslut om godkännande av årsredovisning får tas med delegationsbeslut om det ej är 

större förändringar från det som presenterats under dagens sammanträde 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med lagda yrkanden 
________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2018-01-25  17 av 56 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
§ 5     M 2017-0022 
 
 
Uppföljning av livsmedelskontrollen i Kiruna kommun 2017 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga uppföljningen av livsmedelskontroll 2017 med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-17 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att i enlighet 
med den av miljö- och byggnämnden fastställda ”Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2017” 
så skall resultatet av livsmedelskontrollen redovisas vid påföljande års första nämndssammanträde.  
 
Personal 
Under 2017 har livsmedelskontrollen varit fördelad på fyra personer. En av inspektörerna som ska 
arbeta med livsmedelskontroll har delvis blivit ålagd andra arbetsuppgifter. I dagsläget är det ingen i 
gruppen som jobbar 100 % med livsmedel. En reell uppskattning av tjänstgöringsgrad inom 
livsmedelskontrollen under 2017 hamnar på ca 1,7 tjänster. Enligt tidigare beräkning är resursbehovet 
2,o tjänster. Detta avspeglar sig i årets resultat där all den planerade kontrollen inte har utförts.   
 
Utbildning och samsyn 
Under 2017 har det anordnats två länsträffar. Vid länsträffen i Älvsbyn deltog en inspektör. I Gällivare 
deltog två inspektör. I maj hölls den nationella kontrollkonferensen för livsmedel på Arlanda där en av 
inspektörerna deltog. 
 
Under året har inspektörerna deltagit i ett flertal utbildningar i bland annat dricksvattenkontroll, 
RASFF och inspektionsmetodik. 
Två inspektörer har också deltagit i ett seminarium om samordning inom Tornedalens gränsområde 
och en inspektör i en workshop om de nya lagstiftningsområden som ska tillämpas från och med 2018. 
 
Livsmedelsanläggningar 
I Kiruna kommun finns idag 240 livsmedelsanläggningar och 44 dricksvattenanläggningar. Under året 
har det registrerats 37 livsmedelsverksamheter varav 16 är nya verksamheter medan resterande är 
verksamheter som bytt verksamhetsutövare eller lokal. Noterbart i denna statistik är att Coop har bytt 
organisationsnummer vilket gjort att alla butiker omregistrerats. 3 tillfälliga beslut om registrering har 
tagits under året. 

 
Årets kontrollresultat 
Planerade 
kontrollbesök 2017 

Utförda 
inspektioner 

Utförda revisioner Extra offentlig 
kontroll 

Utfall mot 
planerad kontroll 

176 114 9 4 70 % 
 
Resultatet av årets kontroll är betydligt sämre än föregående år då utfallet legat på 100% (2015) och 
87% (2016). Detta beror på att resurserna varit sämre. Under hösten har en tjänst varit vakant vilket 
inneburit att arbetsuppgifterna inom gruppen har fördelats om och miljötillsynen prioriterats. Det har 
resulterat i att ett antal anläggningar inte har besökts fastän det var planerat. De planerade besöken 
som inte genomfördes under 2017 kommer planeras in så att kontrollen genomförs under första 
halvåret av 2018. Den samlade kontrollskulden bedöms fortsatt som hanterbar under förutsättning att 
bemanningen ökar. 
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Projekt 
Kiruna miljökontor har under 2017 deltagit i ett länsgemensamt kontrollprojekt avseende allergener i 
förskolan. Projektet redovisas på nästkommande länsträff i Kalix under februari månad. 
 
Riktad kontroll 
I slutet av 2016 påbörjades en översyn av Socialförvaltningens särskilda boenden. Detta arbete har 
fortsatt under 2017 och revisioner har gjorts på nästan alla boenden. Dessa har, utan undantag, 
resulterat i förelägganden om att inkomma med faroanalys och dokumentation. Efter utvärdering av 
dessa dokument konstaterades att kompetensen för att ta fram den typen av dokument inte fanns inom 
Socialförvaltningen. Ytterligare ett föreläggande om att inkomma med utbildningsplan riktades därför 
mot Socialnämnden. En utbildningsinsats har genomförts under hösten och detta kommer följas upp 
under 2018. 
 
Kontrollen av turistföretagen har fortsatt under året. Det har inkommit flera nya registreringar och 
under hösten hölls ett samverkansmöte med Kiruna Lapland. Detta resulterade i att en representant 
från Miljökontoret deltog vid ett företagarmöte i december.  
      
Misstänka matförgiftningar 
Under året har det inkommit fler anmälningar om misstänkta matförgiftningar än tidigare. 
Rekommendationen från Livsmedelsverket är att en utbrottsutredning ska startas vid minst två 
insjuknade. Då detta händer så pass sällan följer Miljökontoret även upp enstaka fall när det finns 
möjlighet.  
 
Fastställande av provtagningsprogram 
Under 2017 har provtagningsprogram för dricksvattenundersökning fastställts för sex 
dricksvattenanläggningar. 
 
Sanktioner – åtgärder vid bristande efterlevnad 
7 stycken sanktioner har utfärdats. De berör följande brister: 

 
• 3 förelägganden om att åtgärda brister i skadedjurssäkring 
• 3 föreläggande om att inkomma till kontrollmyndigheten med faroanalys och dokumentation 
• 1 föreläggande om att inkomma med utbildningsplan 

 
Öppenheten i kontrollen 
Samtliga kontrollrapporter, och påföljande beslut, från inspektioner som lett till uppföljning via extra 
offentlig kontroll eller sanktioner har skickats till nyhetsbyrån Sirén som har en stående begäran på 
detta. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga uppföljningen av livsmedelskontroll 2017 med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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§ 6     M 2018-0008 
 
 
Kontrollplan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun 2018 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anta kontrollplanen för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2018. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att miljö- och 
byggnämnden i Kiruna kommun är behörig myndighet för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Den 
myndighet som ansvarar för att genomföra offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar ska årligen 
upprätta en kontrollplan. Kontrollplanen är en beskrivning med allmän information om hur 
kontrollsystemet är uppbyggt och organiserat. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden antar kontrollplanen för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 

2018. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 7     T 2017-476 
 
 
Avgift för dispens från lokala trafikföreskrifter 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att   godkänna nedan utredning av avgift för dispens från lokal trafikföreskrift 
 
att  godkänna förslag till avgift om 200 kr/beviljad parkeringsdispens för kategorierna - flytt eller 

annan tillfällig lastning/lossning, - för fordon som nyttjas av näringsidkare och - för fordon som 
används av personal inom sjuk- eller socialvårdande verksamhet 

 
att  godkänna oförändrade avgifter för parkeringsanmärkningar inför år 2018.  
 
att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-03-22 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att idag tas 
ingen avgift ut för denna typ av dispens i Kiruna kommun. Ansökan kommer in från sökande 
via telefon, besök eller via e-post. Många sökanden har dispens sedan tidigare men det har skett en 
ökning under 2016. Antalet ansökningar för att få dispens från lokal trafikföreskrift låg år 2015 på ca 
160 st och ökade under år 2016 till ca 200 st. Anledningen till detta bedöms bero på att 
parkeringsbevakningen i Kiruna har stramats upp och fler entreprenörer och privatpersoner söker en 
möjlighet att parkera på plats där det enligt lokala trafikföreskrifter inte är tillåtet att parkera. 
Trafikenheten arbetar med riktlinjer/villkor som skall gälla för att en dispens skall beviljas samt en 
ansökningsblankett som skall fyllas i av sökande. På detta sätt är förhoppningen att det blir tydligare 
för den sökande om vilka villkor som gäller och att det blir tydligt att kommunen i första hand vill att 
parkering skall ske i enlighet med antagna lokala trafikföreskrifter. 
Undantag från avgift skall gälla för dem som av hälsoskäl (exempelvis brutet ben eller liknade) söker en 
dispens från lokala trafikföreskrifter. Denna typ av ansökan skall hanteras och bedömas på samma sätt 
som parkeringstillstånd för rörelsehindrad och får beviljas upp till 6 månader. Om behovet bedöms 
som längre än 6 månader uppfyller sökande kraven för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
 
Hantering av ärende 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-05-04 § 88 att godkänna förslag till trafiktaxa 5.1 Avgift för 
dispens från lokala trafikföreskrifter, ”Dispens från lokala trafikföreskrifter 200kr/ansökan/fordon” 
samt överlämna den till kommunfullmäktige för antagande samt att trafiktaxan skall börja gälla från 
2018-01-01 
 
Kommunfullmäktige beslutade, 2017-10-23 § 91, att återremittera avgift 5.1, dispens från lokala 
trafikföreskrifter, för utredning. 
 
Föreligger skrivelse 2017-11-06 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att förslaget 
till avgift för parkeringsdispens grundar sig på timtaxan för trafikingenjörerna som ligger på 900 
kr/timme. 
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§ 7 forts.    T 2017-476 
 
 
Handläggning av dispensansökan:  

- Ansökningshandling kommer till kommunen vi e-post eller inlämnad blankett. Ofta föregås 
ansökan av frågor från den sökande. 

- Ansökan diarieförs i diabas och skickas sedan till trafikingenjörerna för handläggning. 
- Kontroll genomförs av ansökan så att alla uppgifter som behövs vid bedömning finns med. 

Kontroll av att fordon som angivits är ett tjänstefordon. Om fordonet är ett privatfordon begärs 
att den sökande kompletterar med ett intyg från arbetsgivaren om att fordonet används i 
tjänsten.  

- Eventuellt sker även annan kommunikation med sökande innan dispens utfärdas eller avslag 
ges.   

Bedömningen är att den normala handläggningstiden för en dispens ligger mellan 15-30 minuter. 15 
minuter motsvarar en enklare handläggning där sökande är känd sedan tidigare och 30 minuter 
motsvarar arbetet i samband med en helt ny sökande. 900/4 =225 kr motsvarar kostnaden för 15 
minuters arbete. Summan avrundas nedåt till jämt hundratal och blir därmed 200 kr/dispens. Ingen 
avgift föreslås för avslagen dispensansökan.  
 
Hur skall en dispens användas? 
Lokala trafikföreskrifter syfte är att säkerställa trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet. Utfärdandet av 
dispenser skall ske med eftertanke och skall inte ses som en självklar lösning för alla trafikanter.  
 
Kiruna kommuns parkeringsdispens gäller där det är föreskrivet ett förbud eller en begränsning för 
parkering genom en lokal trafikföreskrift. Dispensen kan endast utfärdas på kommunal allmän plats. 
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän 
plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan till exempel 
vara en gata, ett torg eller en park.  I dispensen skall det stå exakt vad som är tillåtet.   
 
En dispens gäller inte där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna eller 
parkera, till exempel: parkering för nära korsning eller övergångsställe, parkering på huvudled och 
stannandeförbud osv.  
 
Dispensen gäller inte på vänd-, last-, eller taxiplats, på- och avstigningsplats, reserverat körfält eller 
busshållplats, gång- och cykelväg eller parkering för rörelsehindrade om detta inte är specifikt angivet i 
den utfärdade dispensen.   
 
Om dispensen skall gälla för att till exempel köra eller parkera på gång- och cykelbanan eller användas 
på handikapparkering måste detta uttryckligen stå angivet i dispensen.  
 
I Miljö- och byggnadsnämnden, 2017-05-04, antogs riktlinjer för hur en parkeringsdispens skall 
utformas. En dispens kan sökas för följande kategorier: 

- Parkeringsdispens för person med rörelsehinder 
- Parkeringsdispens vid flytt eller annan tillfällig lastning/lossning 
- Parkeringsdispens för fordon som nyttjas av näringsidkare 
- Parkeringsdispens för fordon som används av personal inom sjuk- eller socialvårdande 

verksamhet 
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Exempel på andra kommuners avgift för dispenser från lokala trafikföreskrifter.  
Flera kommuner väljer att inte utfärda dispenser från lokala trafikföreskrifter. Man hänvisar till 
lastzoner för godshantering, parkering i enlighet med gällande trafikföreskrifter eller det som står i 
trafikförordningen.  
 
I de kommuner där man använder sig av någon form av dispens eller nyttokort finns det klara och 
tydliga beskrivningar hur dispens/kortet får användas och att det inte handlar om fri och obegränsad 
parkering. 

 
• Göteborg - Nyttoparkeringstillstånd (företag eller annan verksamhet t ex- service, bud 

m.fl.) 10 000 kr inkl. moms/år. Det finns ett separat tillstånd för vårdpersonal. 
Nyttoparkeringstillstånd kan ges om fordonet i sökandens rörelse har en avgörande 
betydelse för att kunna utföra arbetet och att det används i betydande omfattning. 
 
De grupper som prioriteras är de som har behov av att komma nära målet med 
serviceutrustade bilar. Eller de som utför ett stort antal godstransporter där godset också 
måste tas hand om i särskild (ofta tidskrävande) ordning innan transportören kan åka 
vidare. 
 
Du kan inte få nyttoparkeringstillstånd för att sökanden måste transportera sig själv 
(eller andra personer) till och från olika platser, arbetsledning, kundbesök, parkering vid 
"hemmabasen", lastning och lossning av gods. (Göteborg Stad) 

 
• Gävle - Nyttoparkeringstillstånd (företag eller annan verksamhet tex- vård , service, bud 

mf) 6000 -8000 kr/år kl. 07-19, 7000 – 9000 kr/år 00-24 samt helger 
 
Tillståndet gäller endast för parkering på gatumark inom Gävle kommun vardagar, utom 
lördagar, 07.00 – 19.00 om inte annat anges. Parkering får ske under högst två timmar i 
följd där parkering är förbjuden. 
 
Parkering får inte ske: 
 I strid mot trafikförordningens bestämmelser gällande parkering för nära 

korsning och övergångsställe, stannandeförbud och parkering för 
rörelsehindrade. I strid mot datumparkeringsbestämmelserna 

 På vänd-, last-, eller taxiplats, på- och avstigningsplats, reserverat körfält eller 
busshållplats 

 På Stortorget eller Södermalmstorg samt på de delar av Drottninggatan som 
utgör gågata (Gävle kommun) 

 
• Piteå – Nyttoparkering för företag – vård, service, transport av gods mm kortet ges inte 

för persontransporter. 2500 kr/år eller 250 kr/månad kortet är bundet till 
registreringsnummer och används tillsammans med p-skiva.  
Du som i ditt arbete kör en servicebil och behöver parkera tillfälligt nära din arbetsplats 
kan ansöka om tillstånd för nyttoparkering. Det gäller även dig som transporterar gods i 
samband med service av olika slag.  
Med nyttokort får du ställa upp fordonet på gata med parkeringsförbud eller på Piteå 
kommuns avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgift. Tillståndet gäller på 
gatumark och allmän tomtmark inom Piteå kommun. 
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Inte för persontransport. Tillståndet gäller inte för fordon som används för förarens 
förflyttning och transport av mindre mängd gods. Du får tillståndet för den verksamhet 
och för den bil som du angivit i din ansökan. (Piteå kommun) 

 
• Skellefteå – Nyttokort, parkering för företagare. Företagare som har ett fordon med 

tydligt angivet firmanamn på bilen och har återkommande behov av att parkera i 
centrum i sitt arbete kan köpa ett så kallat Nyttokort. 4800 kr exkl. moms/år eller 1320 
kr exkl. moms/3 månader. 
 
Nyttokortet gäller för parkering utan tidsbegränsning på kommunala parkeringsplatser 
under dagtid samt på gatumark. 
 
Nyttokort för företag får endast användas av fordon med tydligt firmanamn. De gäller på 
allmänna gator och vägar inom Skellefteå kommun 
 
Nyttokort gäller istället för avgift på avgiftsbelagda parkeringsplatser förvaltade av 
Skellefteå kommun. Kortet gäller inte i parkeringshusen.  
 
Originalet av nyttokortet ska placeras på insidan av vindrutan. Det ska vara läsbart 
utifrån. Vid bilbyte måste nyttokortet bytas mot ett nytt då kortet gäller för ett specifikt 
fordon. Borttappat kort ersätts inte. Kortet kan återkallas om inte reglerna följs. 
(Skellefteå kommun) 

• Linköping – Dispens från lokala trafikföreskrifter, 200 kr exklusive moms/ beviljad 
dispens.  
 
Genom att ansöka om dispens från lokal trafikföreskrift kan man få tillstånd att trafikera 
där det är förbjudet enligt föreskrifterna. Kommunen är restriktiv med att bevilja 
dispenser eftersom bestämmelsen från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet 
och/eller tillgänglighet för trafikanter. (Linköping kommun) 

 
• Östersund – Parkeringsklocka – Kostnad 400 kr/månad eller 4000 kr/år – 

Parkeringsklockan kan endast köpas av företag och det skall tydligt synas på fordonet att 
det är en tjänstebil t.ex. dekal med företagsnamn eller logo. Inom viss zon kan man 
parkera upp till 4 timmar utan att betala för parkering, övriga zoner kan man stå upp till 
9 timmar.  Lastning/lossning hänvisas till angivna lastzon.(Östersunds kommun) 
 
Avgift för parkeringsanmärkning 
Avgift för parkeringsanmärkningar, överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen 
(1998:1 276) samt bestämmelser i lokala trafikföreskrifter, antogs i kommunfullmäktige 
2015-06-01, § 52 .  

Ingen förändring av anmärkningsavgiften föreslås men avgiften skall läggas till i miljö- och 
byggnadsnämndens. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår  
 
att   miljö- och byggnämnden godkänner nedan utredning av avgift för dispens från lokal 

trafikföreskrift 
 
att  miljö- och byggnämnden godkänner förslag till avgift om 200 kr/beviljad parkeringsdispens för 

kategorierna - flytt eller annan tillfällig lastning/lossning, - för fordon som nyttjas av 
näringsidkare och - för fordon som används av personal inom sjuk- eller socialvårdande 
verksamhet 

 
att  miljö- och byggnämnden godkänner oförändrade avgifter för parkeringsanmärkningar inför år 

2018.  
 
att miljö- och byggnämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 8     T 2017-521 
 
 
Genomförande av hastighetsplan i Kiruna tätort 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att beslut om lokala trafikföreskrifter för hastighetsbegränsningar som redovisas i 

hastighetsplanen delegeras till trafikingenjören. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-10 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att med 
anledning av att kommunfullmäktige antog policy för hastighetsplan Kiruna kommun hösten 2017 (Kf 
2017-09-19, § 67 ), kommer stadsbyggnadsförvaltningen påbörja genomförandet av hastighetsplanen.  
 
Den totala kostnaden för att skylta om Kiruna tätort bedöms till ca 700 000 kr.  
På grund av resursbrist kommer det ta ca 2 år att skylta om hela tätorten.  
 
Under år 2018 skyltas följande områden om: Centrum, Högalid, Norrmalm, Luossavaara, 
Industriområdet och Tuolluvaara. Kostnaden för dessa områden bedöms uppgå till ca 300 000 kr.  
 
Under år 2019 skyltas följande områden om: Lombolo, Jägarskolan, Östermalm, Kyrkogatan, 
Bolagsområdet samt Triangelområdet. Kostnaden för dessa områden bedöms uppgå till 400 000 kr. 
 
För att hålla tidplanen och synka tidpunkten för den lokala trafikföreskriftens ikraftträdande och den 
fysiska omskyltningen, föreslås att trafikingenjören får delegation att besluta om lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar som redovisas i hastighetsplanen.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att beslut om lokala trafikföreskrifter för hastighetsbegränsningar som redovisas i 

hastighetsplanen delegeras till trafikingenjören. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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Förslag till lokala trafikföreskrifter på Lars Janssonsgatan i anslutning till Vänortstorget 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anta förslaget till lokala trafikföreskrifter enligt nedan samt att de nya lokala 

trafikföreskrifterna skall börja gälla 1 mars 2018. 
 

 
 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-12-15 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att på Lars 
Janssonsgatan i anslutning till Vänortstorget finns det idag nio stycken korttidsparkeringar med 
tillåten parkeringstid på 10 minuter. 
 
I samband med ett arbete med att utöka antalet parkeringar för rörelsehindrade har det framkommit 
att berörda parkeringar saknar lokala trafikföreskrifter. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter är utfärdade 
fram till och med 28 februari.  
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Förslag till parkeringsregler på berörda platser 
På de två parkeringsplatserna som ligger närmast Hjalmar Lundbohmsvägen föreslås att parkering för 
rörelsehindrad skall gälla - tidsbegränsning 24 timmar. 
 
Idag finns det två andra parkeringsplatser för rörelsehindrade i anslutning till Vänortstorget. Dessa är 
placerade där de gröna markeringarna är i bilden nedan.  
Den röda cirkeln visar var de nya parkeringsplatserna för rörelsehindrade är planerade.  

 
På de sju övriga parkeringarna föreslås att nuvarande skyltning behålls – tidsbegränsning 10 minuter.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår  
 
att nämnden antar förslag till lokala trafikföreskrifter samt att de nya lokala 

trafikföreskrifterna skall börja gälla 1 mars 2018. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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Vittangi 2:1 (Åsvägen 5), nybyggnad garage 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Bygglovskontoret presenterade ett förslag till beslut till miljö- och byggnämnden 2017-11-23  
§ 178 avseende strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Vittangi 2:1.  
 
Hantering av ärende 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-11-23 § 178 fjärde attsatsen att bygglov för rubricerad fastighet 
skall tas upp till nämnden för beslut 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-17 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att 
bygglovsansökan inte finns för nybyggnad av garage på rubricerat fastighet. Kontakt har tagits med 
sökande till strandskyddsdispensen som anger att åtgärden avser nybyggnad av ekonomibyggnad.  
Bygglov för ekonomibyggnad utanför detaljplanelagt område krävs inte enligt 9 kap. 2-3 §§ Plan- och 
Bygglagen. 
 
3 § Trots 2 § första stycket 1, 2 och 3 b krävs det inte bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, 
skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en 
detaljplan. Lag (2011:335). Plan- och Bygglagen (2010:900)  
 
Förslag till beslut om bygglov kan därmed inte presenteras till nämnden. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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Karesuando 2:2, förhandsbesked nybyggnad fritidshus 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att medverka till ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Karesuando 2:2. Enligt 9 kap. 17 § PBL 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2018-01-09 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att  
2017-08-24 inkom Anders Tuoremaa med en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
med en byggnadsarea på ca 50 kvm på fastigheten Karesuando 2:2. Den tilltänkta avstyckningen är 
2000 kvm. Till den tänkta avstyckningen finns en bilväg. Tänkt utformning av fritidshus är en våning 
utan inredd vind. 
 
Befintlig brunn finns på fastigheten, inget rinnande vatten kommer anslutas. Ingen anslutning till 
avlopp. Sökande har tänkt ha förbränningstoalett och slaskhink. Kommunal sophämtning anges i 
ansökan. 
 
Ungefärliga koordinater för den tänkta byggnaden är N: 7610806, E: 804943 i Sweref 99 TM. 
 
Det finns en befintlig komplementbyggnad på fastigheten i närheten av den tilltänkta avstyckningen. 
 
Den tilltänkta avstyckningen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelse men ligger inom 
sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen (Karesuando, område B21), antagen av 
kommunfullmäktige 2002-06-17, B- område innebär att det är ort för helårsboende med 
utbyggnadsområden. Många av dessa orter har också en större eller mindre andel fritidshus. Det anges 
även att det ställs särskilda krav på byggnader samt placeringen av byggnader p.g.a. insatstiden för 
räddningstjänsten. Största delen av Karesuando ligger inom lågradonmark. 
Enligt den fördjupande översiktsplanen antagen 1982, anges att vissa delar måste reserveras för 
jordbruksändamål, men i övrigt lämpas sig marken för bostäder, handel och hantverk. Området bör 
detaljplaneläggas. I avvaktan på detaljplaneläggning kan dock dispens medges om det inte bedöms 
försvåra kommande planläggning.  
Följande riktlinjer bör då lämpas: 

- Bostadshus ska kunna anslutas till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp. 
- Tillfart med ordnad snöröjning och sophämtning måste på tillfredställande sätt säkerställas av 

ägare till ny fastighet. 
 
Området omfattas av riksintressen för friluftsliv och naturvård.  
Av 3 kap. 6 § miljöbalken framgår att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- och kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön.  
 
Renskötsel bedrivs i området.  
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Ärendet har annonserats i Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens Kuriren och kungörelse har 
anslagit på kommunens anslagstavla 2017-11-01 Yttrandetiden var t.o.m. 2017-11-20. Inga yttranden 
har inkommit.   
 
Ärendet har remitterats till Tekniska verken i Kiruna och Könkämä sameby, ingen erinran har 
inkommit på sökt åtgärd. För anslutning till kommunalt VA krävs ansökan till Tekniska verken i 
Kiruna.  
 
Åtgärden bedöms följa intentionen i översiktsplanen för Kiruna kommun. 
 
Åtgärden bedöms även följa intentionen i den fördjupande översiktsplanen. Byggnation på denna 
fastighet är förtätning som är acceptabel och behöver inte i dagsläget kräva en detaljplaneläggning. 
 
Åtgärden bedöms inte i någon större utsträckning påverka friluftslivets intressen i området.  
 
Åtgärden bedöms uppfylla de krav som ställs i 2 kap plan- och bygglagen (2010:900) om allmänna och 
enskilda intressen. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden medverkar till ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av 

fritidshus på fastigheten Karesuando 2:2. Enligt 9 kap. 17 § PBL 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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Jukkasjärvi 22:1, Strandskyddsdispens nybyggnad fritidshus 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808), MB, 

medges med stöd av 7 kap. 18 b § MB för sökt åtgärd 
 
att avgift för dispensen har tidigare tagits ut och kommer således inte tas ut för detta beslut 
 
att tomtplats för fastigheten Jukkasjärvi 22:1 fastställs enligt kartbild nedan 
 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-12-27 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att Sonja 
Eriksson har 2017-02-14 inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av stuga 
på fastigheten Jukkasjärvi 22:1. Den tilltänkta stugan som uppförs i ett plan blir 60 kvm och ska 
använda som sommarstuga. Stugan byggs som ersättningsbyggnad till en gammal stuga som ska rivas. 
Den gamla stugan från 1958 står i en slänt och är i för dåligt skick för att kunna repas. 
Ersättningsstugan placeras 10 m ovanför stugan som ska rivas, på mark som är plan och lämpligare för 
bebyggelse. Byggnaden placeras ca 70 m från strandlinjen till Torne älv.   
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Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten omfattas av 
riksintressena för friluftsliv och naturvård.  
 
Inga rödlistade arter har observerats i området den senaste tiden. 
 
Beslut om strandskyddsdispens enligt beslutsnummer D 2017-000401, 2017-06-28, har enligt beslut av 
Länsstyrelsen i Norrbotten 2017-07-20 med diarienummer 526-11303-2017, upphävts och återförvisats 
till Kiruna kommun. Ärendet har återförvisats då Länsstyrelsen anger att det saknas 
strandskyddsdispenser för de komplementbyggnader på fastigheten som har uppförts efter 1974, varför 
Länsstyrelsen inte kan avgöra om dessa är lagligen ianspråktagna enligt miljöbalken. Enligt 
Länsstyrelsen är dessutom den beslutade tomtplatsavgränsningen omotiverat stor för fastigheten. 
 
Två ortfoton över fastigheten har inkommit till Bygglovskontoret efter att kommunen kontaktat 
Länsstyrelsen med frågeställningar angående Länsstyrelsen beslut. Ortfotona är tagna 2010 respektive 
2016. Det är oklart vem som ursprungligen tagit dessa foton.  
 
Ett nytt beslut om strandskyddsdispens togs av miljö- och byggnämnden 2017-08-24 enligt 
beslutsnummer D 2017-000546. Detta beslut har enligt beslut av Länsstyrelsen i Norrbotten 2017-09-
25 med diarienummer 526-12686-2017, upphävts och återförvisats till Kiruna kommun. Ärendet har 
återförvisats då Länsstyrelsen anger att kommunens beslutade tomtplatsavgränsning är omotiverat väl 
tilltagen för fastigheten då flertalet komplementbyggnader är av sådan karaktär som inte bidrar till 
ökad tomtplatsarea samt att utrymme för fri passage saknas.  
 
Strandskyddet gäller enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (1998:808), MB, vid havet, insjöar och vattendrag. 
Av samma paragraf framgår även att strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten.  
 
Enligt 7 kap. 15 § MB får inte nya byggnader uppföras inom strandskyddsområdet. Med 
strandskyddsområde menas land- och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt 
vattenstånd. Enligt 7 kap. 18 b § MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 
kap. 15 § MB om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 7 kap. 18 a 
§ 1-2 st. MB (nationalpark etc.). En grundläggande tanke med strandskyddet är att dispensgivningen 
skall vara restriktiv och skyddet långsiktigt. 
 
Enligt 7 kap. 18 c § MB kan 6 stycken dispensskäl åberopas.  
I det aktuella ärendet åberopas dispensskäl punkt 1 – ”området har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. Skälet åberopas med motiveringen att 
stugan ska ersätta befintlig stuga från 1958 som rivs.  
 
Stugan placeras således på mark som redan är ianspråktagen och stugan kommer inte medföra att 
hemfridszonen utökas då den befintliga stugan kommer att rivas. Den befintliga stugan är ca 60 kvm 
och på fastigheten finns dessutom ett antal komplementbyggnader samt ett båthus, vilket gör det ännu 
tydligare att marken redan är ianspråktagen. 
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Ortofotona från 2010 och 2016 är otydliga, framför allt fotot från 2010. 2000-09-28 gjordes en 
inventering av fastigheten Jukkasjärvi 22:1. Kartan från detta tillfälle stämmer bättre överens med 
ortofotot från 2016 än fotot från 2010. Det finns således rimliga skäl att anta att ortofotot från 2010 är 
för suddigt för att byggnaderna som stått på fastigheten, åtminstone från 2000-09-28 fram till idag, ska 
gå att se. Ortofotot från 2016 redovisar några ytterligare vita fläckar, med det går inte att fastställa om 
dessa föreställer byggnader eller något annat, tex fordon. 
 
Enligt kartan från inventeringen 2000-08-28 finns tre komplementbyggnader och ett båthus 
redovisade, vilka troligen är de byggnader som är redovisade på den situationsplan som sökande 
lämnat in vid sin ansökan om strandskyddsdispens. Utöver dessa byggnader finns på den inlämnade 
situationsplanen ytterligare en komplementbyggnad och denna komplementbyggnad kan då 
konstateras vara uppförd efter 2000-09-28. Enligt översiktskarta från 1959 finns båthuset med vilket 
således innebär att båthuset är lagligen uppfört. Komplementbyggnaden närmast båthuset på kartan 
från 1959 finns inte längre kvar idag. 
 
Detta innebär att tre komplementbyggnader är uppförda mellan 1959 och 2000-09-28 och en 
komplementbyggnad är uppförd mellan 2000-09-28 och idag. 
 
Bestämmelser om ett generellt strandskydd omfattande land- och vattenområde intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd för att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad 
och friluftsliv infördes i dåvarande naturvårdslagen (1964:822) med tillämpning från och med den 1 
januari 1975 (prop. 1974:166). Utgångspunkten är således att åtgärder vidtagna före den 1 januari 1975 
ska anses lagenliga. 
 
1979-06-01, ärende 11.123-75-79, togs av Länsstyrelsen ett avgränsningsbeslut av det generella 
strandskyddet. Beslutet anger bland annat att ”Beträffande övrig befintlig fritids- och 
permanentbebyggelse ska från strandskydd undantagas mark för uthus och anordningar belägna 
närmare huvudbyggnaden än 35 meter under förutsättning att marken saknar betydelse för rörligt 
friluftsliv.” 1999-06-11, ärende 231-6276-97, togs ett nytt avgränsningsbeslut som inte påverkar 
byggnader på denna fastighet då det inte har beslutats om någon tomtplatsavgränsning tidigare. 
 
De tre komplementbyggnader som är uppförda mellan 1959 och 2000-09-28 finns fotograferade vid 
inventeringen 2000-09-28. Två av dessa komplementbyggnader är med stöd av utseendet på 
byggnaderna vid detta fototillfälle högst troligt äldre än 1,5 år vilket innebär att de går under 
avgränsningsbeslutet taget 1979-06-01 (eftersom de är uppförda före 1999-06-11). Den tredje 
komplementbyggnaden, som ligger längre från strandlinjen än huvudbyggnaden, finns med 
tillsammans med övriga komplementbyggnader på en situationsplan från 1987. Enligt karta från 
inventering samt inkommen situationsplan är de tre komplementbyggnaderna belägna närmare än 35 
m från huvudbyggnaden och således lagligen uppförda. 
 
Den fjärde komplementbyggnaden som är uppförd någon gång mellan 2000-09-28 och idag, omfattas 
inte av avgränsningsbeslutet från 1979. Detta bedöms vara den byggnad som ligger närmast 
huvudbyggnaden enligt inkommen situationsplan. Om byggnaden är uppförd efter 2015-01-01 finns det 
skäl att anta att den omfattas av undantag från strandskyddet med stöd av beslut taget av Länsstyrelsen 
2014-12-20, ärende 511-14101-2014, om hela byggnaden är placerad inom 15 m från huvudbyggnaden 
samt längre än 25 m från strandlinjen. Enligt inkommen situationsplan bedöms byggnaden ligga inom 
dessa avstånd. Huruvida byggnaden är uppförd före eller efter 2015-01-01 får hanteras i ett separat 
tillsynsärende. Denna byggnads vara eller icke vara påverkar dock inte bedömningen om området är 
lagligen ianspråktagen, då övriga komplementbyggnader på fastigheten är lagligen uppförda och 
således innebär att denna del av fastigheten är lagligen ianspråktagen.  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2018-01-25  34 av 56 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 12 forts.     B 2017-000097 
 
 
Den sökta åtgärden har således inte någon betydelse för strandskyddets syften. Den befintliga 
hemfridszonen kommer inte att utökas. Dispensskäl punkt 1 är således uppfylld.  
 
Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB bedöms därmed finnas för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Av 7 kap. 25 § MB framgår att vid prövning av strandskyddsdispens skall hänsyn tas även till enskilda 
intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 
skyddsbestämmelse i kapitlet får enligt bestämmelsen inte gå längre än vad som krävs för att syftet med 
skyddet skall tillgodoses. Det skall således föreligga en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad 
det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. Hänsyn tas till att 
fastigheten som strandskyddsdispensen avser redan tagits i anspråk vilket innebär att åtgärden inte 
kommer att påverka allmänhetens tillträde till stranden. Den fria passagen på 25 m närmast 
strandlinjen påverkas inte. Den sökandes enskilda intresse av att använda marken bedöms inte 
motverka skyddssyftet och anses således väga tyngre än det intresse som det allmänna kan ha till 
ifrågavarande mark. 
 
Åtgärden bedöms inte påverka riksintressena för friluftsliv och naturvård då marken redan är 
ianspråktagen. 
 
Enligt 7 kap. 26 § MB får strandskyddsdispens endast ges om det är förenligt med strandskyddets 
syften, vilket anges i 7 kap. 13 § MB. Som tidigare framgått, kommer åtgärden  
inte innebära att allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas, då fastigheten redan är 
ianspråktagen. Åtgärden bedöms inte heller vara av sådan art att djur- och växtlivet påverkas på ett 
oacceptabelt sätt då fastigheten redan är ianspråktagen. Fastigheten är inte opåverkad av exploatering 
och saknar betydelse för strandskyddets syften. Nybyggnad av ersättande stuga på fastigheten 
Jukkasjärvi 22:1 får således anses förenlig med strandskyddets syften enligt 7 kap. 13 § MB.  
 
Mot denna bakgrund bedömer bygglovskontoret att dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 
15 § MB med stöd av 7 kap. 18 b § MB medges för nybyggnad av stuga på 60 kvm på fastigheten 
Jukkasjärvi 22:1. 
 
För dispensen gäller följande villkor: 
1. Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga ingrepp görs i naturmiljön. 
2. Markpåverkan utanför nybyggnaden får inte ske.  
3. Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser, inte påbörjats 
inom två år eller avslutas inom fem år från den dagen dispensen vunnit laga kraft. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808), MB, 

medges med stöd av 7 kap. 18 b § MB för sökt åtgärd 
 
att avgift för dispensen har tidigare tagits ut och kommer således inte tas ut för detta beslut 
 
att tomtplats för fastigheten Jukkasjärvi 22:1 fastställs enligt kartbild  
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2018-01-25  36 av 56 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 13      B 2017-000513 
 
 
Lombia 2, tidsbegränsat bygglov - ändrad användning till gymverksamhet 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att tidsbegränsat bygglov för ändrad användning beviljas fram till 2022-10-01 med stöd av 9 

kap. 33 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2018-01-08 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att Kiruna 
Träningskonsult AB har inkommit med en tidsbegränsad bygglovsansökan till Bygglovskontoret, 
Kiruna kommun. Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till 2022-10-01 på 
fastigheten Lombia 2 (Malmia). Ansökan avser det övre planet av byggnaden där det idag bedrivs 
lekland med servering. Den ändrade användningen avser gymverksamhet där man även ska inrymma 
lekland med servering. Man kommer uppskattningsvis inrymma 30-40 personer som tränar och leker, 
verksamheten kommer bedrivas under eftermiddagen och kvällen. 
 
Avvecklingsplanen anger att när det tidsbegränsade bygglovet går ut kommer man lämna lokalen och 
eftersom inga större ombyggnationer kommer ske blir lokalen opåverkad efter nyttjandetiden, 
utrustning med tillbehör kommer flyttas från det övre planet och allt återställs till befintligt skick. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P76/70. Bestämmelserna innebär att det aktuella området endast 
får användas för folkpark och att punktprickad mark inte får bebyggas. 
 
Ärendet har remitterats till berörda sakägare samt tillväxtavdelningen, Kiruna kommun. Ingen erinran 
mot den sökta åtgärden har inkommit. 
 
Enligt 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) får ett tidsbegränsat bygglov 
ges för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 30- 
32 §§ PBL, om sökande begär det och om åtgärden avses pågå under en begränsad tid. 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. Tiden kan på sökandes begäran 
förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överstiga tio år, 
i det aktuella ärendet söks det fram till 2022-10-01. 
 
Åtgärden strider mot gällande detaljplan. Den sökta åtgärden är gymverksamhet och därmed inte 
förenlig med detaljplanens användning som är folkpark. 
 
I övrigt bedöms åtgärden uppfylla de krav som ställs i 2 kap - allmänna och enskilda intressen och 8 
kap - krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser i plan- och bygglagen 
(2010:900). Parkeringsbehovet bedöms vara uppfyllt då befintliga parkeringar nyttjas till den sökta 
åtgärden. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  tidsbegränsat bygglov för ändrad användning beviljas fram till 2022-10-01 med stöd av 9 

kap. 33 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL. 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2018-01-25  37 av 56 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 13 forts.     B 2017-000513 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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Karesuando 2:8, bygglov nybyggnad fritidshus 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Karesuando 9:2 med stöd av 9 

kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-12-20 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att Reine 
Tuoremaa har 2017-08-25 inkommit med en bygglovsansökan avseende nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Karesuando 2:8. Den sökta byggnaden har en byggnadsarea på 69 m2 och en nockhöjd på 
4,3 m. Taklutningen blir 27 grader. Byggnaden får grå träfasad och svart plåttak och anläggs på 
plintgrund. Byggnaden kommer inte att anslutas till vatten eller avlopp. Byggnaden är tänkt att ersätta 
det befintliga fritidshuset på fastigheten som rivits under hösten 2017.  
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Översiktsplanen för Kiruna kommun 
(Karesuando, B21), antagen av kommunfullmäktige 2002-06-17, anger att det ställs särskilda krav på 
byggnader och placering av byggnader p.g.a. den långa insatstiden för Räddningstjänst. Största delen 
av Karesuando ligger inom lågradonmark. Riktlinjer i gällande översiktsplan för Karesuando ska 
tillämpas.  
 
Översiktsplanen för Karesuando, antagen 1982-11-29, anger att området där fastigheten är belägen 
lämpar sig för bostäder, jordbruk, hantverk och handel. Bostadshus ska kunna anslutas till kommunens 
ledningsnät för vatten och avlopp och ordnad snöröjning samt sophämtning måste säkerställas. Vidare 
anges att området bör detaljplaneläggas. Dispens kan dock ges där ny bebyggelse ej bedöms försvåra 
kommande planläggning. 
 
Fastigheten omfattas ej av några riksintressen. Renskötsel bedrivs i omgivningarna kring byn. 
 
Ärendet har annonserats i Norrländska Socialdemokraten samt Norrbottens-Kuriren 2017-11-01. 
Ärendet har även remitterats till Tekniska Verken i Kiruna AB samt Könkämä sameby.  
 
Tekniska Verken har inget att erinra mot sökt åtgärd. Fastigheten angränsar till kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp och Tekniska Verken informerar om hur en ev. anslutning 
ska gå till. De informerar också om att fastigheten gränsar till sekundärt skyddszon till föreslaget 
vattenskyddsområde i Karesuando. Infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten och 
markvärmeanläggning får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.  
 
Könkämä sameby har behandlat ärendet och har inget att erinra mot sökt åtgärd.  
Inga övriga yttranden har inkommit.  
 
Åtgärden bedöms inte strida mot översiktsplanens bestämmelser och bedöms heller inte kräva 
detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL, plan- och bygglagen (2010:900). 
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. En bedömning får då 
göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. En ansökan om bygglov 
kan därmed inte avgöras enbart med hänvisning till riktlinjerna i översiktsplanen. Området är redan 
ianspråktaget och den sökandes enskilda intresse att använda marken bedöms väga tyngre än det 
intresse som det allmänna kan ha till ifrågavarande mark.  
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§ 14 forts.     B 2017-000458 
 
 
Åtgärden bedöms uppfylla de krav som ställs i 2 kap. om allmänna och enskilda intressen och 8 kap. 
om krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser i plan- och bygglagen 
(2010:900). Förslag till beslut är därför att bygglov beviljas.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Karesuando 9:2 med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 15       
 
 
Förslag till nya taxebestämmelser enligt lag om skydd mot olyckor och lag om 
brandfarliga och explosiva varor 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-25 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att inom 
samverkan mellan räddningstjänsterna i Norrbottens län arbetas med att utveckla kvalitén i det 
förebyggande arbetet. Förutom att vi utvecklar gemensamma arbetssätt när det gäller utförandet 
tillsyner och tillståndshantering enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga 
och explosiva ämnen) har även en arbetsgrupp i länet sett över taxorna inom området.  
Arbetsgruppen har föredragit ett förslag för samtliga räddningschefer i Norrbottens län som ansetts 
bra. Förslaget följer SKLs (Sveriges kommuner och landsting) vägledning. Närmare beskrivning av 
ärendet finns i dokumentet tjänsteskrivelse ny taxa. I Exceldokumentet Taxetabeller finns en detaljerad 
beskrivning av förväntad tidsåtgång mm. 
 
Taxorna idag i Kiruna kommun 
Dagens taxor enligt LSO/LBE bygger på en grundavgift som ska kunna kompletteras med en timavgift 
om tiden övergår de 2 timmar som ligger i grundavgiften. I praktiken är detta svårt att tillämpa på ett 
bra och rättvist sätt och den avgift kommunen i praktiken tar ut idag för tillsyn täcker idag inte 
kostnaden för tiden tillsynen tar. En fördel med en gemensam taxa i länet är att det blir lättare att 
hjälpa varandra med tillsyner och tillsståndshantering över kommungränserna vad avser 
finansieringen av detta. I det gemensamma förslaget som lyfts i Norrbottens samtliga 14 kommuner 
föreslås att de nya taxorna ska börja gälla från och med 2018-04-01. Vi föreslår att denna fråga tas med 
i kommunens normala hantering kring taxor och avgifter och om taxebestämmelserna beslutas så är de 
gällande från och med 2019-01-01. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  miljö- och byggnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2018-01-25  41 av 56 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 16       
 
 
Räddningstjänstens tillsynsplan 2018 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna tillsynsplan för 2018, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och 

lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), för verksamhetsår 2018. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2018-01-25 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att enligt 5 
kap 1§ lag om skydd mot olyckor (LSO) utövar kommunen tillsynen av lagens efterlevande inom 
kommunens område. Enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) svarar den eller de 
kommunala nämnder som svarar för räddningstjänst för att tillsyn av brandfarliga varor utförs. Det är 
en uppgift för Kommunen att fastställa vilka tillsyner som skall genomföras. 
 
Tillsynsurval 2018 
Räddningstjänsten i Kiruna kommun väljer att under 2018 göra tillsyner (LSO/LBE) enligt tillsynsplan. 
I tillsynsplanen beskrivs de riktlinjer räddningstjänsten valt att använda. Tillsynsplanen bygger på 
resultatet av tillsyner gjorda under tidigare år där det funnits brister vid tillsyner på valda 
objekt/verksamheter enligt tillsynsplanen. Räddningstjänsten kommer under 2018 att göra en översyn 
av de tillsynsobjekt som finns i Kiruna kommun som en följd av att verksamhetssystemet bytts ut under 
2017. Prioriterat under 2018 kommer att vara tillsyner på objekt i glesbygden, kring detta ska vi 
engagera personal från våra deltids- och räddningsvärnsstationer i mån av tid. 
Räddningstjänsten i Kiruna kommer under 2018 att fortsätta med tematillsyner på brandskyddet i 
flerbostadshus (trapphus) som vi gjort sedan 2015 samt ge boende information och rådgivning om 
brandskydd i hemmet i enlighet med projektet ”Aktiv mot brand” (MSB, brandskyddsföreningen).  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  miljö- och byggnämnden godkänner tillsynsplan för 2018, enligt lagen om skydd mot 

olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), 
för verksamhetsår 2018. 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 17       
 
 
Operativ förmåga i Svappavaara och Vittangi 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna samt att godta arbetsplanen för 

handlingsprogram för 2018-2019. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2018-01-25 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att 
Räddningstjänsten har under senare år haft stora problem att hålla beslutat beredskap och kompetens 
på deltidsstationerna (Rib, räddningspersonal i beredskap) i Svappavaara och Vittangi. 
Det har under åren arbetats olika försök till rekrytering och olika lösningar för att få verksamheten att 
fungera. Under 2017 var situationen inte längre hållbar då vi under perioder inte lyckades hålla beslutat 
antal personer i beredskap och med rätt kompetens. 
 
Vi tog efter sommaren 2017 hjälp av en brandingenjör vid Gällivares räddningstjänst för att få en 
samlad bild av hur problemet ser ut och förslag till åtgärder. Detta har arbete har slutförts och 
resulterat i bifogat rapport/dokument ”Operativ förmåga Svappavaara och Vittangi” Daterat 2017-12-
19. Rapporten innehåller en problembeskrivning och ett antal förslag till åtgärder och kombinationer av 
dessa. Men innan detta kan genomföras rekommenderas en fördjupad risk- och konsekvensanalys. 
 
Handlingsprogram 
Vi är i slutskedet av arbetet med ett nytt handlingsprogram för perioden 2018-2019. 
Handlingsprogrammet styr bland annat resurser och förmåga i Svappavaara och Vittangi.  
Handlingsprogrammet har under 2017 varit på remiss till länsstyrelsen i Norrbotten och andra 
samverkande aktörer. Svar har inkommit och justeringar har gjorts utifrån dessa kommentarer.  
Det som återstår innan handlingsprogrammet kan lämnas som förslag till beslut är just hur den 
operativa förmågan i Svappavaara och Vittangi ska se ut i framtiden.  
 
Utredningen ger förslag som vi behöver komplettera med den rekommenderade risk- och 
sårbarhetsanalysen. Vi kommer arbeta för att detta är klart inför nästa nämnd 2018-03-01 och då 
lämna in förslag till handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor för perioden 2018-2019. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden mottagit informationen och godtar arbetsplanen för 

handlingsprogram för 2018-2019. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________  
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§ 18      M 2018-G009 
 
 
Frisk- och ohälsotal 2017 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-12-12 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att 
personalavdelningen har sammanställt en rapport om frisk- och ohälsotal 2017 i jämförelse med 2016. 
 
Av rapporten framgår att miljö- och byggnadsförvaltningen (MoB) har de näst bästa siffrorna i 
kommunen men att våra ohälsotal ökat sedan förra mätningen. På förvaltningsnivå har vi ökat från 
1,5 % av överenskommen arbetstid till 4,4 %. Högsta värde på sjukfrånvaro har 
Överförmyndarnämndens expedition (17 %) följd av Miljökontoret (10, 8 %), Räddningstjänsten 
(3,2 %) och Bygglovskontoret (2,3 %). 
 
Korttidsfrånvaron har ökat från 1,3 % år 2016 till 1,8 % år 2017. Långtidsfrånvaron har ökat från 0,7 % 
2016 till 3,8 % mellan åren 2016 och 2017. 
 
Analys 
Små förändringar i absoluta tal får stora genomslag i relativa tal i en lite grupp. Vår förvaltning har få 
medarbetare varför ett litet antal längre sjukskrivningar visar sig i stora tal uttryckt i procent av 
medarbetarna. Överförmyndarnämndens expedition (ÖFN) redovisas som del av Miljö- och 
byggnadsförvaltningen under helåret trots att man bara tillhört MoB sedan 170901, något som 
försvårar relevanta jämförelser. Sedan omorganisationen på ÖFN är dock hälsoläget bra där. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga informationen med godkännade till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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§ 19      M 2018-G008 
 
 
Åtgärdsprogram för kompetensförsörjning i miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna förslaget till åtgärdsprogram för kompetensförsörjning i miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-11-16 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut av 171023 har ett förslag till åtgärdsprogram för 
kompetensförsörjning i miljö- och byggnadsförvaltningen upprättats. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden att godkänner förslaget till åtgärdsprogram för 

kompetensförsörjning i miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 20      M 2018-G010 
 
 
Digital anslagstavla 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att tillkännage sammanträden, justerade protokoll, delegationsbeslut samt upplysning om 

hur beslut kan överklagas enligt det ovanstående i digital form från och med första 
nämndstillfälle 2018. 

 
att  parallellt även i analog form som tidigare anslå beslut och tillkännagivanden fram till och 

med utgången av överklagandetiden efter nämnden 180125. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-12-12 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att 
kommunens anslagstavla har av hävd använts för tillkännagivanden till allmänheten. I den nya 
kommunallagen (KL) (SFS 2017: 25) har det reglerats i 8 kap §§ 9- 11 att anslagstavlan skall vara 
digital. Orsaken till detta är att man vill öka möjligheten att ta del av tillkännagivanden även för dem 
som inte kan resa in till stadshuset där expeditioner och den analoga anslagstavlan finns. 
Bestämmelsen gäller från och med 180101. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) cirkulär 17: 
57 skall anslagstavlan innehålla det nedanstående 
 
• Tillkännagivanden om fullmäktiges/ nämndens sammanträden, dvs. uppgift om tid och 

plats för fullmäktiges/ nämndens sammanträden och om vilka ärenden som ska 
behandlas. 

• Tillkännagivande av justerade protokoll. 
• Tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas. 
• Justerade protokoll, i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det 

inte strider mot lag eller annan författning. 
• Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap. KL 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  tillkännage sammanträden, justerade protokoll, delegationsbeslut samt upplysning om 

hur beslut kan överklagas enligt det ovanstående i digital form från och med första 
nämndstillfälle 2018. 

 
att  parallellt även i analog form som tidigare anslå beslut och tillkännagivanden fram till och 

med utgången av överklagandetiden efter nämnden 180125. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________  
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§ 21      M 2017-G034 
 
 
Måluppfyllelse av åtgärdsprogram för hållbar energianvändning 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna redovisningen av 2017 års arbete för hållbar energianvändning. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-08 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att en plan för 
hållbar energianvändning upprättades 161004. Syftet med denna plan är att öka medvetenheten om 
vikten av ett systematiskt arbete för att främja ett energieffektivt tänkande i vardagen och minska 
klimatpåverkande utsläpp i kommunen. Målet för planen är att varje avdelning vid planering och 
genomförande av sin verksamhet skall väga in energieffektivitet och klimatvänlighet. Planen skall 
utvärderas årligen och detta är den första utvärderingen sedan upprättandet. 
 
De åtgärder som planerats kan sammanställas och utvärderas i tabellen nedan  
 

Åtgärd Verksam-het Ansvar Övrigt Klart 
På lång sikt     
Utbildning av 
personalen i 
energieffektivt 
tänkande genom 
LKF: s 
energirådgivare 

Alla FC utbildar 
avdelningschefer 
som i sin tur utbildar 
personal 

Genomförs vart 
tredje år som ny 
utbildning och 
utbyte av tankar 
kring genomförda 
åtgärder. 

Genomförd i 
samverkan 
med LKF i 
november 
2017 
Medborgare 
och bygg-
herrar 
inbjudna 

På kort sikt     
Energieffektivitet och 
klimatpåverkan 
övervägs vid alla 
materielinköp 

Alla Samtlig personal  Där energi-
och prestanda 
är lika 
betydelse-fulla 
priori-teras 
det 
energieffektiva 
alternativet 

Energieffektivitet och 
klimatpåverkan 
övervägs vid all 
planering av kortare 
och längre resor i 
tjänsten 

Alla Samtlig personal Fler tjänsteärenden 
utom byggnaderna 
genomförs om 
möjligt till fots eller 
på annat 
klimatsmart sätt 

Klimatsmart 
resande vägs 
in vid tjänste-
resor 

Energieffektivitet och 
klimat-påverkan has 
i åtanke vid 
genomförande av 
den dagliga 
verksamheten 

Alla Samtlig personal Genomförs utifrån 
utbildningen med 
energirådgivaren 

Genom-förs i 
sam-verkan 
med LKF 

Papperslös ärende -
hantering 

Alla Samtlig personal Genomförs i 
möjligaste mån 

Löpande 
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§ 21 forts.     M 2017-G034 
 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av 2017 års arbete för hållbar 

energianvändning. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 22      M 2018-G011 
 
 
Återrapportering av delegationsbeslut 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att delegationsbeslut skall återrapporteras på samma sätt som innan 180101 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-12-12 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att i den nya 
Kommunallagen (KL) (SFS 2017: 725) regleras i 6 kap §§ 33- 39 hur ärenden får delegeras från 
nämnden till ordförande, presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att fatta beslut i nämndens 
ställe. I samma kapitel §40 sägs att nämnden skall besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med 
stöd av delegation  skall återrapporteras till nämnden. Motsvarande reglering avseende anställda görs i 
KL 7 kap §§ 5- 8. Paragraferna 6: 40 och 7: 8  utgör en skillnad gentemot tidigare kommunallag. Den 
nya lagen träder ikraft 180101. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tolkar i sitt cirkulär 17:57  
ändringen som följer: 
 
”En nyhet i 2017 års kommunallag är att varje nämnd ska ta ställning till i vilken utsträckning beslut 
som har fattats med stöd av delegation ska anmälas. Det gäller även i vilken utsträckning beslut som 
har fattats efter vidaredelegation ska anmälas.” 
 
”Syftet med denna lagändring är att bädda för ökad effektivitet genom att delegationsbeslut kan vinna 
laga kraft snabbare. Det blir alltså möjligt för en nämnd att förordna om att beslut i vissa ärenden eller 
grupper av ärenden inte ska anmälas till nämnden. Är det fråga om beslut som överklagas med 
laglighetsprövning ska sådana beslut protokollföras särskilt. Protokollen ska därefter tillkännages på 
den webbaserade anslagstavlan.” 
 
”Reglerna gäller inte bara beslut som fattas av anställda med stöd av delegation (7 kap. 8 § KL), utan 
även delegationsbeslut av utskott och enskilda förtroendevalda (6 kap. 40 § första stycket KL). Beslut 
som fattats med stöd av delegation på grund av att det rör en brådskande fråga (6 kap 39 § KL) ska 
däremot alltid anmälas.” 
 
Ändringen främjar med andra ord effektivitet men kan synas minska nämndens insyn i verksamheten 
men det åligger nämnden att besluta om omfattningen av anmälan av delegationsbeslut i enlighet med 
den nya Kommunallagen. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden beslutar om att delegationsbeslut skall återrapporteras på 

samma sätt som innan 180101. 
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§ 22 forts.     M 2018-G011 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med NN yrkande 
________  
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§ 23      M 2017-G033 
 
 
Överläggning med revisionen angående den årliga granskningen av nämndens 
ansvarsutövande 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga överläggningarna med revisorerna med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Överläggning med revisorerna enligt 
 

- Revisionsuppdraget 
- Granskningsiakttagelser 
- Planer 
- Återrapportering 
- Måluppfyllelse 
- Sammanfattande bedömning 
- Särskilda iakttagelser/frågeställningar till nämnden 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga överläggningarna med revisorerna med godkännande till handlingarna 
________ 
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§ 24     M 2018-G005 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar enligt 
 

- Investeringsbudget 2018 
- Verksamhetsplan 2018 
- Utbildning med Kirunahälsan gällande försök till otillbörlig påverkan 

 
Räddningschef Thomas Winnberg informerar enligt 
 

- Sjöfartsverkets helikopter 
- Samarbete mellan räddning, landsting och fjällräddning 
- SOS-avtal 

 
Tillförordnad miljöchef Helena Söderlund informerar enligt 
 

- Hälsoskyddsärende under december månad 
- Lokala miljömål 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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§ 25      M 2018-G012 
 
 
Rapport från enkät om samarbetsklimatet i miljö- och byggnämnden i januari 2018 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2018-01-22 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att en 
webenkät har publicerats av förvaltningen i januari 2018 i syfte att utröna ledamöternas i miljö- och 
byggnämnden (MBN) synpunkter på samarbetsklimatet i nämnden. Enkäten skickades ut till 18 
personer och 14 svar har kommit in. detta ger vid handen att undersökningens reliabilitet är tämligen 
god. 
 
Respondenterna har bemött påståenden i en tiogradig skala där 1 betyder att man inte alls håller med 
och 10 att man håller med helt. Värdena från svaren räknas sedan om till en NPS (Net Promoter Score)- 
poäng som innebär att höga värden innebär att man håller med i stor utsträckning och låga värden 
innebär att man inte håller med. Ju mer de svarande håller med eller inte håller med, desto tydligare 
utslag på NPS- värdet. Enligt enkätleverantören Quest back är alla värden över 0 att betrakta som bra. 
 

Redovisning av frågor och NPS- poäng 
Fråga NPS- poäng 
Samarbetsklimatet i MBN gör det lätt att arbeta i 
enlighet med de lagar som styr nämndens beslut. 

-21 

Jag har tillräcklig kännedom om innehållet i och 
innebörden av de lagar som skall styra nämndens 
beslut. 

-29 

Jag har förtroende för förvaltningens underlag, 
bedömningar och förslag till beslut. 

36 

Beredningsprocessen och informationen till 
ledamöterna inför nämndssammanträden fungerar 
bra. 

7 

Jag kan styra över besluten i de frågor där 
nämnden skall utöva myndighet. 

-43 

Jag kan styra över besluten i allmänna frågor. -14 
MBN har en bra balans mellan nämndsbeslut och 
delegationsbeslut. 

-29 

Alla får komma till tals i diskussionerna på 
nämndssammanträdena. 

79 

Nämndens beslut verkställs korrekt av 
förvaltningen. 

36 

Allmänhetens synpunkter tas tillvara av nämnden. 7 
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§ 25 forts.     M 2018-G012 
 
 
Övriga synpunkter 

• Färre delegationsbeslut önskvärt.  
• Beslut i nämnden ska skyndsamt genomföras av förvaltningen. 
• Kan vara svårt att tillmötesgå allmänhetens önskemål för att lagen inte tillåter det.  
• I vissa fall tycker man att lagen inte ger utrymme att ta beslut som man tycker borde gå att 

bevilja. 
• Frustrerande att man inte kan lita på att majoriteten har majoritet vid beslutstagande.  
• Annars anser jag att atmosfären i nämnden är bra det tack vare en ordförande som för mötena 

på ett bra sätt. 
Kommentar 

• de svarande är inte helt nöjda med samarbetet kring tillämpningen av de lagar som styr vår 
verksamhet. 

• man anser inte heller att man har tillräcklig kännedom om de lagar som styr verksamheten 
• däremot verkar respondenterna i hög utsträckning lita på förvaltningens underlag även om 

synpunkter finns på verkställighetstiden i ärenden 
• nöjdheten med beredningsprocessen överväger även om siffran inte är lika hög här som i andra 

fall 
• respondenterna är medvetna om att det är svårt att påverka besluten i en myndighetsnämnd 

men tycker även att många andra typer av beslut är svåra att styra över 
• de svarande är inte nöjda med fördelningen av beslut mellan sådana som fattas i nämnden och 

sådana som fattas på delegation 
• undersökningens högsta siffra avseende nöjdhet gäller allas möjlighet att komma till tals vid 

nämndens diskussioner 
• man anser att förvaltningen korrekt verkställer nämndens beslut även om synpunkter finns i 

fritextfältet på verkställighetstiden i ärenden 
• man anser också att allmänhetens synpunkter tas tillvara av nämnden även om siffran avseende 

nöjdhet inte är lika hög som i andra frågor 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna 
________ 
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§ 26      M 2017-G016 
 
 
Kvartalsrapport 4 2017 för miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga kvartalsrapport 4 2017 med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kvartalsrapporterna från förvaltningens avdelningar har inkommit, sammanställts och diskuterats på 
ledningsgruppen. 
 
Det följande har framkommit 
 
Ekonomi 
Resultatet för de första nio månaderna uppvisar ett överskott på 2 604 431 kr. Detta är siffror som är 
jämförbara med resultatet förra året vid samma tidpunkt. 
Avdelningsvis fördelar sig resultatet som följer i jämförelse med samma period 2016 
 

Avdelning kvartal 4 2016 kvartal 4 2017 
Bygglovskontoret + 1 896 287 + 284 053 
Miljökontoret + 331 179 + 385 554  
Räddningstjänsten -174 766 + 367 454 
Kontoret -238 402 -266 114 
Miljö- och byggnämnden -78 914 -30 928 
Totalt + 2 055 128 + 740 019 

 
Analys 
Förvaltningens plusresultat är avsevärt mindre än vid samma tid för ett år sedan. Detta beror på att vi 
detta år använt oss av konsulttjänster på bygglovskontoret samt gjort ett antal större inköp med det 
överskott vi under året ackumulerat.  Underskottet på kontorskontot kan förklaras av att 
friskvårdskostnader samt post- och kopierings-kostnader för miljökontoret och bygglovskontoret 
obudgeterat läggs där istället för att fördelas på avdelningarna. Grunden för det relativt sett stora 
positiva resultatet är de vakanser på alla tre avdelningarna vi levt med under andra halvåret 2017. 
 
Klagomål 
Under perioden har inga klagomål rapporterats in via ordinarie kanaler. 
 
Sjukskrivningar 
Hälsoläget är för tillfället gott med tre rehab- processer på gång i förvaltningen. 
 
Kompetensutvecklingsbehov 
I samverkan med Kirunahälsan har initiativ tagits till att genomföra en utbildning i hur man hanterar 
försökt till otillbörlig påverkan av myndighetsutövning. Initiativet har tagits då personalen i 
förvaltningen upplever en allt större förekomst av försök att påverka enskilda att ändra på arbetssätt 
eller beslut. 
 
CEMR 
Inget särskilt har rapporterats. 
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§ 26      M 2017-G016 
 
 
Systemsäkerhet 
Inget särskilt har rapporterats. 
 
Våld i nära relation 
Inget särskilt har rapporterats 
 
Bygglovskontoret 
Under perioden har 50 ärenden inkommit. 24 bygglovsansökningar inlämnade under kvartal 4 har fått 
mottagningsbevis men 57 % av ansökningarna är inte kompletta och har fått meddelande om 
kompletteringsbehov. För under perioden inlämnade kompletta ärenden är genomsnittlig 
handläggningstid 4 veckor. Vi har under perioden 5 ärenden vars handläggningstid överstiger 10 
veckor. Här har vi kontaktat sökande för att förklara ärendet och efterhöra brådskan i ärendet i syfte att 
kunna prioritera handläggningen. 
 
Analys 
De inlämnade ärendena under perioden har till största delen varit av enklare karaktär vilket förklarar 
den korta genomsnittliga handläggningstiden. Brister i inlämnade underlag försenar bygglovsprocessen 
och skapar en känsla av långa handläggningstider. Vi måste bli ännu tydligare i vår information till 
allmänheten att vi gärna samverkar via telefon eller personligen innan inlämning av ansökan, detta i 
syfte att säkerställa att ansökan är komplett när den lämnas in. Vi kommer också att informera 
allmänheten om detta vid öppet hus och vid företagarfrukost i februari. Trots personalbrist under 
kvartalet har vi hållit verksamheten igång och med två nya byggnadsinspektörer på plats i januari 2018 
ser vi framtiden an med tillförsikt. Ett avtal om konsulttjänster har upprättats med Plan och Bygglaget i 
Norr som handlagt främst 9 tillsynsärenden men även ett antal lovärenden.  
 
Miljökontoret 
Under perioden har 33 tillsyner planerats och 46 genomförts i centralorten. Utanför centralorten har 27 
tillsyner genomförts av planerade 18. I centralorten har 5 anmälningar inkommit och resulterat i 3 
tillsyner. Utanför centralorten är motsvarande siffror 7 respektive 6. Totalt har 5 tillsyner lett till åtgärd 
från miljökontorets sida. Totalt under året har också 28 värmepumpsanmälningar och 28 ansökningar 
om enskilt avlopp inkommit. Anmälan om miljöfarlig verksamhet uppgår under året till 14 och anmälan 
om avfallshantering till 11. I övrigt har 2 anmälningar om förorenad mark inkommit, liksom 3 
ansökningar om befrielse från sophämtning och ansökningar om tillstånd för 
komposteringsanläggningar.  
 
Analys 
Miljökontoret lyckas balansera arbetet med samhällsomvandlingen och ordinarie arbete på ett bra sätt. 
 
Räddningstjänsten 
Tredje kvartalet 2017 har 84 utryckningar gjorts i centralorten och 16 på landsbygden. Totalt antal larm 
under perioden är med andra ord 100 varav 27 är larm enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). 33 
automatiska brandlarm utan åtgärd, 9 trafikolyckor, 7 sjukvårdslarm och 24 övriga larm. 44 tillsyner 
enligt LSO har genomförts. 11 tillsyner enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE) har 
genomförts.  
 
Analys 
Värdena är normala jämfört med tidigare års statistik. 
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§ 26      M 2017-G016 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga kvartalsrapport 4 2017 med godkännande till handlingarna 
________ 
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