Kallelse
Jävsnämnden kallas till sammanträde 2019-09-30
Plats och tid

Förvaltningshuset Amsterdam 13:00-14:00

Ordförande

Mårten Gulin (MP)

Förhinder anmäls till

lena.arnberg@gavle.se
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1. Upprop och val av justerare/justeringstid
Förslag till beslut
Jävsnämnden föreslås besluta
att utse Olle Larsson (SD) till justerare med justeringsdatum 2019-10-10-07.

2. Fastställande av föredragningslista
3. Ekonomiska månadsrapporter år 2019 för Jävsnämnden
19JN1

Förslag till beslut
Jävsnämnden föreslås besluta
att godkänna rapporten

Ärendebeskrivning
Från styrning och stöd föreligger månadsrapport augusti 2019.

Handlingar i ärendet
 Månadsrapport augusti 2019 - Jävsnämnden

4. Delegering av rätten att ansöka om handräckning i vissa ärenden
19JN10

Förslag till beslut
Jävsnämnden beslutar med stöd av 7 kap. 5 § kommunallagen KL att lägga till följande
nya stycke i delegeringsordningen: Beslut att med stöd av 11 kap. 39 § PBL ansöka om
handräckning hos Kronofogdemyndigheten samt att begära verkställighet av
Kronofogdemyndighetens utslag. Delegater ska vara bygglovschef SBG.

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller att delegera rätten att ansöka om handräckning i tillsynsärenden enligt
plan- och bygglagen i de fall Jävsnämndens tidigare beslutade förelägganden som
vunnit laga kraft inte följs inom föreskriven tid.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Delegering av rätten att ansökan om handräckning i vissa ärenden
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5. Beslut om föreläggande att upprätta dokumenterad egenkontroll
enligt miljöbalken
19JN11

Förslag till beslut
Jävsnämnden förelägger Samhällsbyggnadsnämnden, Gävle kommun i egenskap som
väghållare för samtliga kommunala vägar, att:
1. Identifiera och dokumentera väghållarens risker för påverkan på miljö och
människors hälsa enligt miljöbalken.
2. Upprätta ett förslag på egenkontrollprogram för att hålla er underrättade om och
minska väghållarens risker ur hälso- och miljösynpunkt. Egenkontrollprogrammet ska
innehålla följande:
- Dokumentation av hälso- och miljörisker enligt punkt ett ovan.
- Förebyggande åtgärder som väghållaren vidtar med anledning av de risker som
identifierats. En åtgärd kan exempelvis vara en dokumenterad rutin för kontroll och
mätning av luftkvalitet.
- En dokumenterad rutin för hur väghållaren hanterar olyckor och utsläpp av
miljöfarliga ämnen på kommunala vägar.
- Dokumenterade rutiner för kontroll och eventuella åtgärder av buller.
3 Upprätta en dokumenterad ansvarsfördelning för vem eller vilken funktion som
ansvarar för att de olika delarna i det egenkontrollprogram som ska tas fram enligt
punkt ett och två ovan genomförs och efterlevs.
Dokumentationen enligt punkt 1, 2 och 3 ska redovisas för tillsynsmyndigheten senast
den 31 mars 2020.

Ärendebeskrivning
Gävle kommun är väghållare och verksamhetsutövare när det gäller skötseln och
trafikplaneringen av alla kommunala vägar i Gävle kommun (härefter benämnt som
väghållare). Väghållaren ska efterleva de regler som finns i miljöbalken.
Samhällsbyggnadsnämndens avdelning för miljö- och hälsoskydd, är tillsynsmyndighet
enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen för aktuell väghållare. Vi
(tillsynsmyndigheten) kontrollerar huruvida miljöbalkens bestämmelser efterlevs av
väghållaren. För denna kontroll betalar väghållaren en årlig tillsynsavgift.
I väghållningen ingår bland annat trafikplanering, vinterväghållning, vägarbeten som
innefattar schaktningar, transporter och avfallshantering. Dessa verksamheter ger
upphov till utsläpp av avgaser från trafik, buller från trafik, buller från underhållsfordon
samt utsläpp av vägsalt och andra miljöskadliga ämnen till mark och vatten.
Väghållaren ska kontrollera sin verksamhet enligt 26 kap 19 § i miljöbalken.
Bestämmelsen innebär bland annat att väghållaren fortlöpande ska planera och
kontrollera verksamheten för att förebygga olägenheter för människors hälsa och/eller
miljön. Vidare ska verksamheten genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla
sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.
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Den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors
hälsa eller påverkan på miljön, till exempel en kommunal väghållare, ska lämna förslag
till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om
tillsynsmyndigheten begär det.
Enligt miljöbalken och miljöprövningsförordningen finns tillståndspliktiga och
anmälningspliktiga verksamheter. Dessa verksamheter omfattas av förordningen
(1998:801) om verksamhetsutövares egenkontroll. Väghållarens verksamhet som sådan
är varken tillstånds- eller anmälningspliktig och omfattas därmed inte av
egenkontrollförordningen. Förordningen kan däremot användas som vägledning när ett
egenkontrollprogram upprättas.

Handlingar i ärendet
 Förslag till beslut om föreläggande att upprätta dokumenterad egenkontroll enligt
miljöbalken
 Bilaga - Minnesanteckningar 2019-06-19

6. Verksamhetsrapport delår 2 2019 - Jävsnämnden
19JN12

Förslag till beslut
Jävsnämnden föreslås besluta
att anta verksamhetsrapport delår 2 för Jävsnämnden år 2019 och lägga den till
handlingarna

Ärendebeskrivning
Styrning och stöd har upprättat en verksamhetsrapport delår 2 för jävsnämnden.
Delårsrapporten avser nämndens verksamhet från januari tom augusti 2019.

Handlingar i ärendet
 Verksamhetsrapport delår 2 2019 - Jävsnämnden

7. Borttagen på grund av personuppgifter.
19JN2
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