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Närvaro vid Miljö-, bygg- och räddningsnämnds sammanträde 2023-03-28 
 
Ordinarie Namn Parti Beslut i 

§§ 
Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ordförande Tommy Nyström S 28-57 08:30-11.30  

Vice  
ordförande Peter Knekta MP 28-57 08:30-11.30  

Ledamot Stig Midbjer S 28-57 08:30-11.30  

Ledamot Iris Dimitri V 28-57 08:30-11.30  

Ledamot Per Wahlström M    

Ledamot Bengt Flyckt M 28-57 08:30-11.30  

Ledamot Rory Blom SD    
 

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§ 

Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ersättare Tommy Nilsson S    

Ersättare Niklas Nyberg MP    

Ersättare Terttu Kult V    

Ersättare Anna Lundqvist MP    
 
 

Ersättare Anders Sjölund M 28-57 08:30-11.30 Tjg. ersättare 

Ersättare Jan Hollström M    

Ersättare Tom Boman SD    

       

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande 

Nämnd- 
sekreterare Ulla Segerlund §§ 28-57 

Avdelningsc
hef Helena Olofsson §§ 28-57 

Byggnads- 
inspektör Eric Karnöskog § 33 

Byggnads-
inspektör Sara Thyni § 57 
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Innehållsförteckning 
 
§ 28 5 

Val av justerare 

§ 29 6 
Godkännande av dagordning 

§ 30 7 
Personalredovisning med hälsobokslut 2022, för miljö-, bygg- och 
räddningsförvaltningen 

§ 31 8 
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

§ 32 10 
Uppföljning risker tillbud och olyckor 

§ 33 12 
Bygglov nybyggnad återvinningsstation, Sakajärvi 2:4 

§ 34 15 
Verksamhetsplan med miljö-, bygg- och räddningsnämndens särskilda 
budgetförslag 2024, plan för 2025-2027 

§ 35 17 
Budgetuppföljning 

§ 36 19 
Revidering av miljö-, bygg- och räddningsnämndens internkontrollplan 2023 
(MBR/2023:39) 

§ 37 21 
Förvaltningschefen informerar 

§ 38 22 
Kurser och konferenser 

§ 39 24 
Rättelse av personuppgifter med stöd av 26 § förvaltningslag (2017:900 

§ 40 25 
Taxa för brandskyddskontroll 2023 

§ 41 27 
Taxa för brandskyddskontroll 2024 

§ 42 29 
Taxa för sotning 2023 

§ 43 31 
Taxa för sotning 2024 
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§ 44 33 
Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE 

§ 45 35 
Taxa för plan och bygglov 

§ 46 37 
Taxa för räddningstjänsten  extern teknisk service 

§ 47 39 
Taxa för räddningstjänsten  intern teknisk service 

§ 48 41 
Taxa för försäljning och tillsyn enligt tobakslagen 2024 

§ 49 43 
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2024 

§ 50 45 
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

§ 51 47 
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2024 

§ 52 49 
Taxa livsmedel och foderlagstiftning 2024 

§ 53 51 
Taxa för lotteritillstånd 2024 

§ 54 53 
Ärendeuppföljning 

§ 55 54 
Delgivningar 

§ 56 55 
Delegationsbeslut 

§ 57 56 
Bygglov fritidshus Saivorova 2:19 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 28 
 
Val av justerare 
Dnr MBR/2023:38 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att utse Bengt Flyckt (M) till protokolljusterare. 
 
Ärendebeskrivning 
Val av justerare. 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 29 
 
Godkännande av dagordning 
Dnr MBR/2023:1 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med följande förändring att lägga till ärende Bygglov fritidshus 
Saivorova 2:19. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande ställer frågan om dagordningen godkänns. 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 30 
 
Personalredovisning med hälsobokslut 2022, för miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 
Dnr MBR/2023:44 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Personalavdelningen har sammanställt Personalredovisning med hälsobokslut för året 2022 
för Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Våra verksamheter är effektiva och attraktiva. Våra medarbetare är stolta, engagerade, 
kompetenta och ansvarstagande 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg och räddningsnämnden föreslås besluta  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Personalredovisning 2022 Miljö- bygg och räddningsförvaltningen 
 
Yrkande 
Peter Knekta (MP) yrkar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 31 
 
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Dnr MBR/2023:50 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och anta den upprättade uppföljningen av det systematiska  
arbetsmiljöarbetet för år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet, årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet år 2022, är en 
redovisning av förvaltningens arbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet under 
föregående år. Syftet är att ge en översikt av resultatet av förvaltningens arbete. 
Resultatet i sin tur ligger som grund för åtgärder och förbättringsområden inför kommande 
år. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar arbetsmiljön för det anställda vilket har 
en betydelse på bland annat på förvaltningens frisktal. Att ha ett högt frisktal medför 
minskade ekonomiska konsekvenser för förvaltningens verksamheter. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har en central roll till att skapa en attraktiv arbetsplats 
och att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete främjar arbetsgivarvarumärket eftersom ett väl fungerande arbete bör 
leda till nöjdare och friskare personal. Sammanfattningsvis är ärendet kopplat mot det 
strategiska mål 2 och 3 i kommunplanen. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden 
besluta  
 
att tacka för informationen och anta den upprättade uppföljningen av det systematiska  
arbetsmiljöarbetet för år 2022 
 
Underlag 

1. Presentation – Årlig uppföljning av SAM 2022 
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   Utdragsbestyrkande 

 
Yrkande 
Peter Knekta (MP) yrkar i enlighet med miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens förslag 
 
att tacka för informationen och anta den upprättade uppföljningen av det systematiska  
arbetsmiljöarbetet för år 2022. 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 32 
 
Uppföljning risker tillbud och olyckor 
Dnr MBR/2023:48 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att anta den upprättade uppföljningen för helår 2022 gällande risker, tillbud och olyckor. 
 
Ärendebeskrivning 
Efter helår 2022 har en uppföljning av risk- och tillbudsrapportering inom förvaltningen 
upprättats, vilken redovisas på nämndssammanträdet den 28 mars 2023.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Det är kopplat till det strategiska mål 3 ” Våra medarbetare är stolta, engagerade, 
kompetenta och ansvarstagande”. Här arbetar nämnden med att följa upp arbetsmiljön 
inom hela miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta  

 
att anta den upprättade uppföljningen för helår 2022 gällande risker, tillbud och olyckor. 
 
Underlag 

1. Presentation tillbud och arbetsskador MBR 2022 
 
Yrkande 
Peter Knekta (MP) yrkar i enlighet med miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens förslag 
 
att anta den upprättade uppföljningen för helår 2022 gällande risker, tillbud och olyckor. 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 33 
 
Bygglov nybyggnad återvinningsstation, Sakajärvi 2:4 
Dnr MBR/2023:46 
 
 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om bygglov för återvinningscentral och kontorsbyggnad på 
fastigheten Sakajärvi 2:4, i enlighet med 9 kap. 30 § PBL, 
 
att avgiften för bygglov är 54 883 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige, KF, 2022-12-19 § 172, samt 
 
att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig, Andreas Persson 
(certifikatsnummer SCA0545-13), behörighet Normal. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av återvinningscentral och kontorsbyggnad 
(två fristående byggnader) på fastigheten SAKAJÄRVI 2:4. Platsen är cirka 260 meter 
från befintlig truckverkstad. 
Föreslagna byggnader får en grå fasad av sandwichelement. 
Byggnadsarean för återvinningscentralen är cirka 500 kvadratmeter och 
byggnadshöjden cirka 4,8 meter, 6 graders taklutning. 
Personalbyggnadens byggnadsarea är cirka 80 kvadratmeter och nockhöjden cirka 
4,9 meter. 
Byggnaderna är redan uppförda olovligt, separat tillsynsärende finns. 
Byggherrens förslag till kontrollansvarig är Andreas Persson (certifikatsnummer 
SCA0545-13), behörighet Normal. 
Avgift 
Avgiften för handläggningen är 54 883 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2022-12-19 § 172. Faktura skickas separat. 
Ansökan inkom 2023-01-26. Den lagstadgade tidsfristen om tio veckor startade 
2023-03-09 och beslut fattas 2023-03-28 vilket innebär att lagstadgad tidsfrist hålls 
i enlighet med 9 kap. 27 § PBL. 
Handlingar som hör till beslutet 
Sammanställning e-tjänst inkommen 2023-01-26 
Översiktskarta inkommen 2023-02-27 
Situationsplan inkommen 2023-03-08 
Situationsplan inkommen 2023-03-01 
Fasadritning norr, öster återvinningscentral inkommen 2023-01-26 
Fasadritning söder, väster återvinningscentral inkommen 2023-01-26 
Fasadritning personalbyggnad inkommen 2023-01-26 
Planritning återvinningscentral inkommen 2023-03-08 
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   Utdragsbestyrkande 

Planritning personalbyggnad inkommen 2023-03-08 
Förutsättningar 
Området omfattas av detaljplan för Aitikgruvan med akt nummer 2523-P08/1, på 
med J Industri betecknat område. Enligt detaljplanen får högsta totalhöjd vara max 
70 meter. 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka gruvområdet och att uppföra 
nya byggnader för verksamheten. 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan 
om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplanen. 
Yttranden 
Eftersom åtgärden bedöms överensstämma med detaljplanen har berörda sakägare 
inte underrättats om ansökan. 
Motivering 
Området omfattas av detaljplan för Aitikgruvan med akt nummer 2523-P08/1, på 
med J Industri betecknat område. 
Enligt Boverkets bok ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” från 2002 
används beteckningen J till kvartersmark industriändamål. Med industri menas, enligt 
samma bok, all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. Även 
laboratorier, partihandel, lager och tekniska anläggningar inryms i industribegreppet. 
Vidare inräknas de kontor, vaktmästarbostäder, personalutrymmen etc. som behövs 
för industriverksamheten. 
Förvaltningens bedömning är att de tillkommande byggnaderna, återvinningscentral 
och kontorsbyggnad, ryms inom användningsbestämmelsen J. 
Detaljplanen reglerar även att sökta åtgärder skall placeras och utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärden. 
Byggnaderna ska ha en yttre färg och form som är lämplig och ger en god 
helhetsverkan. 
Sökt åtgärd får fasader i en grå kulör vilket bedöms lämpligt på ett industriområde. 
Sökt åtgärd bedöms följa tillämpliga bestämmelser i 2 kap. och 8 kap. PBL och 
förvaltningen kan inte heller se att sökt åtgärd skapar olägenhet ur annat avseende. 
Mot bakgrund av ovan föreslår miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen nämnden att 
meddela bygglov för sökt åtgärd med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden 
Besluta 
 
att bevilja ansökan om bygglov för återvinningscentral och kontorsbyggnad på 
fastigheten Sakajärvi 2:4, i enlighet med 9 kap. 30 § PBL. 
 
att avgiften för bygglov är 54 883 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige, KF, 2022-12-19 § 172. 
 
att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig, Andreas Persson 
(certifikatsnummer SCA0545-13), behörighet Normal. 
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   Utdragsbestyrkande 

 
Underlag 

1.  Sammanställning e-tjänst inkommen 2023-01-26 
2.  Översiktskarta inkommen 2023-02-27 
3.  Situationsplan inkommen 2023-03-08 
4.  Situationsplan inkommen 2023-03-01 
5.  Fasadritning återvinningscentral inkommen 2023-01-26 
6.  Fasadritning personalbyggnad inkommen 2023-01-26 
7.  Planritning återvinningscentral inkommen 2023-03-08 
8.  Planritning personalbyggnad inkommen 2023-03-08 
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§ 34 
 
Verksamhetsplan med miljö-, bygg- och räddningsnämndens särskilda budgetförslag 2024, 
plan för 2025-2027 
Dnr MBR/2023:41 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 
att anta förslag till verksamhetsplan 2024 samt plan för åren 2025-2027. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta  
 
att anta förslag till driftbudget och investeringsbudget 2024 samt plan för åren  
2025-2027, samt  
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunplan 2024, plan för  
2025-2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till verksamhetsplan, driftbudget och investeringsbudget 2024 samt plan för åren 
2025-2027 för miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättats.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser finns och framgår av bilagorna. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Konsekvenser finns och framgår av bilagorna. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Verksamhetsplan, driftprioriteringar och investeringar är framtagna utifrån gällande  
kommunplans övergripande och strategiska mål. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta  
 
att anta förslag till verksamhetsplan 2024 samt plan för åren 2025-2027 
 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta  
 
att anta förslag till driftbudget och investeringsbudget 2024 samt plan för åren 2025-2027  
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunplan 2024, plan för 2025-
2027. 
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   Utdragsbestyrkande 

Underlag 
1. Verksamhetsplan 
2. MBR sammanställning prio 2024-2027 
3. MBR prioriteringsbilagor 2024-2027 
4. MBR sammanställning investeringar 2024-2027 
5. Investeringsbilagor 2024-2027 

 
Yrkande 
Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Peter Knekta (MP) i enlighet med miljö-, bygg- 
och räddningsförvaltningen 
 
att anta förslag till verksamhetsplan 2024 samt plan för åren 2025-2027, 
 
att anta förslag till driftbudget och investeringsbudget 2024 samt plan för åren 2025-2027, 
samt  
 
att ärendet efter budgetberedningen tillförs ärende Kommunplan 2024, plan för 2025-
2027. 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 35 
 
Budgetuppföljning 
Dnr MBR/2023:7 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 
att anta den upprättade budgetuppföljningen för perioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen lämnar härmed en redovisning av 
budgetuppföljningen för föregående månad. Trots vissa avvikelser från beslutad budgetram 
bevakar förvaltningen kostnaderna för att kunna vidta åtgärder för att säkerställa en 
fortsatt hållbar ekonomi inom förvaltningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avvikelsen beror framförallt på lägre intäkter än budgeterat för perioden. Avvikelsen har 
delvis kunnat kompenseras av minskade kostnader inom andra områden. Förvaltningen 
bedömer att den totala ekonomiska situationen är fortsatt stabil. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förvaltningen prioriterar fortsatt att upprätthålla hög kvalitet och kontinuitet inom 
nämndens ansvarsområden, inte minst det arbetet som riktar sig mot barn och unga, trots 
budgetavvikelsen. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Budgetuppföljningen är en del av kommunens övergripande ekonomiska styrning, vilket 
har en direkt koppling till våra strategiska mål för att uppnå en hållbar och trygg kommun. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta  
 
att anta den upprättade budgetuppföljningen för perioden 
 
Underlag 

1. Budgetuppföljning februari. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Anders Sjölund (M) i enlighet med miljö- bygg 
och räddningsförvaltningens förslag 
 
att anta den upprättade budgetuppföljningen för perioden. 
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§ 36 
 
Revidering av miljö-, bygg- och räddningsnämndens internkontrollplan 2023 
(MBR/2023:39) 
Dnr MBR/2023:39 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 
att anta den reviderade internkontrollplanen för miljö-, bygg- och räddningsnämndens för 
2023. 
 
Ärendebeskrivning 
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen  
arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt. 
Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7 §: 
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräckligt samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar såsom 
ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhetsområden där 
bedömda risker finns. 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna 
kontrollplaner i enligthet med beslut den 12 november 2012 (§152). 
Uppföljning av direktupphandling med nya gällande regler utifrån den nya 
beställarorganisationen finns inte med i internkontrollplanen. Internkontrollplanen behöver 
därför revideras och beslutas på nytt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En god intern kontroll säkerställer att informationen om verksamheten och om den 
finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En god intern kontroll säkerställer att verksamheten lever upp till kommunplanens mål. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
En god intern kontroll säkerställer att verksamheten lever upp till de strategiska målen i 
kommunplanen. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta  
 
att anta den reviderade internkontrollplanen för miljö-, bygg- och räddningsnämndens för 
2023. 
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Miljö-, bygg- och  
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   Utdragsbestyrkande 

 
Underlag 
1. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens internkontrollplan för år 2023. 
2. Riskmatris internkontrollplan. 
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§ 37 
 
Förvaltningschefen informerar 
Dnr MBR/2023:6 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om pågående ärenden och aktuella händelser i  
förvaltningen. 
 
Personal: Pågående rekryteringar samt konsulttjänster.  
 
Miljö:  
 
Bygg: 
 
Räddning: Handlingsprogram räddningstjänsten. 
 
Aktuella händelser/gemensamt: 
-Nytt ärendehanteringssystem. 
-Boendesituationen Östra Malmberget 
 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
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räddningsnämnd 

   

   Utdragsbestyrkande 

§ 38 
 
Kurser och konferenser 
Dnr MBR/2023:5 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att intresserade ledamöter/ersättare var för sig anmäler sig till den alkohol-
utbildningen/lagstiftningen som länsstyrelsen anordnar, 25/4 alternativt 26/4,  
förrättningsarvode utgår. 
 
Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser tas upp som en stående punkt vid miljö-, bygg- och 
räddningsnämndens sammanträden 
 
Följande kurser/konferenser har inkommit; 
 
Länsstyrelsen Norrbotten 
Alkoholutbildning för politiska nämnder 
Målgrupp - politiker och kommunala chefer som beslutar i alkohollagsfrågor i kommunen. 
Digital föreläsning 25/4 alternativ 26 april. 
Sista anmälningsdag 31 mars. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Utbildningar och nätverk inom medborgardialog våren 2023 
 
Introduktion till medborgardialog 
Digitalt 27 april. 
Sista anmälningsdag 16 april. 
 
Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor 
Digitalt 10 maj. 
Sista anmälningsdag 28 april. 
 
Nätverk 
Målgrupp – förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera 
medborgardialog och samverkan med civilsamhället. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Demokratidagen 2023 
Stockholm 19 april. 
Sista anmälningsdag 14 april. 
 
Underlag 

1. Alkoholutbildning för politiska nämnder. 
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   Utdragsbestyrkande 

2. Utbildningar och nätverk inom medborgardialog våren 2023. 
3. Demokratidagen 2023. 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 39 
 
Rättelse av personuppgifter med stöd av 26 § förvaltningslag (2017:900 
Dnr MBR/2023:53 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att beslut om avslag för bygglovsansökan avseende enbostadshus och garage på 
fastigheten Gällivare 5:120, diarienummer bygg-2022-1032, ska rättas med stöd av 26 § 
FL. Personuppgifterna ska rättas till följande. 
 
Sökande:  
Postadress: Personnummer 
 
Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av att det i beslutet framkommer felaktiga uppgifter avseende sökande, 
postadress och personnummer föreslår miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen att 
beslutet ska rättas med stöd av 26 § förvaltningslag (2018:900), FL. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden 
besluta 
 
att beslut om avslag för bygglovsansökan avseende enbostadshus och garage på 
fastigheten Gällivare 5:120, diarienummer bygg-2022-1032, ska rättas med stöd av 26 § 
FL. Personuppgifterna ska rättas till följande. 
 
Sökande  
Postadress:  
Personnummer 
 
Underlag 

1. Förslag till beslut med uppgifter om sökande, postadress och personnummer enligt 
ansökan  

2. Ansökan 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 40 
 
Taxa för brandskyddskontroll 2023 
Dnr MBR/2023:52 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  

 
att anta taxan för brandskyddskontroll 2023, 

 
att taxeförslaget indexregleras med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt 

 
att taxan för brandskyddskontroll 2023 träder i kraft 2023-04-01. 
 
Ärendebeskrivning  
Enligt budgetreglerna 2023-2026 beslutade av kommunfullmäktige har Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden delegation att fatta beslut om  
  
Taxa för brandskyddskontroll 2023  
  
Kommunen skall, enligt lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778, i brandförebyggande 
syfte ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.   
  
Enligt LSO 3 kap 6§ får kommunen föreskriva att avgift skall betalas för sotning och 
brandskyddskontroll.   
  
taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 6 % för 
2023.  
  
Ekonomiska konsekvenser  
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och  
kommunplansdirektiv.   
  
Konsekvenser för barn och ungdomar  
Inga kända.  
  
Koppling till kommunens strategiska mål  
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter.   
  
Förslag till beslut  
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta  

 
att anta taxan för brandskyddskontroll 2023. 
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att taxeförslaget indexregleras med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

 
att taxan för brandskyddskontroll 2023 träder i kraft 2023-04-01. 
  
Underlag 

1. Taxa brandskyddskontroll 2023. 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 41 
 
Taxa för brandskyddskontroll 2024 
Dnr MBR/2023:25 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar   
  
att anta taxan för brandskyddskontroll för 2024, 
  
att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV), 
samt  
  
att taxan för brandskyddskontroll 2024 träder i kraft 2024-01-01.  
 
Ärendebeskrivning  
Enligt budgetreglerna 2023-2026 beslutade av kommunfullmäktige har Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden delegation att fatta beslut om  
  
Taxa för brandskyddskontroll 2024.  
  
Kommunen skall, enligt lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778, i brandförebyggande 
syfte ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.   
  
Enligt LSO 3 kap 6§ får kommunen föreskriva att avgift skall betalas för sotning och 
brandskyddskontroll.   
  
taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 3,7 % 
för 2024.  
  
Ekonomiska konsekvenser  
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och  
kommunplansdirektiv.   
  
Konsekvenser för barn och ungdomar  
Inga kända.  
  
Koppling till kommunens strategiska mål  
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter.   
  
Förslag till beslut  
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta   
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att anta taxan för brandskyddskontroll för 2024.  
  
att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  
  
att taxan för brandskyddskontroll 2024 träder i kraft 2024-01-01.  
  
Underlag 
1. Taxa brandskyddskontroll 2022 
3. Taxa brandskyddskontroll 2024  
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   Utdragsbestyrkande 

§ 42 
 
Taxa för sotning 2023 
Dnr MBR/2023:47 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  

 
att anta taxan för sotning 2023, 
 
att taxeförslaget indexregleras med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt 

 
att taxan för sotning 2023 träder i kraft 2023-04-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt budgetreglerna 2023-2026 beslutade av kommunfullmäktige har Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden delegation att fatta beslut om Taxa för sotning 2023. 

 
Kommunen skall, enligt lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778, i brandförebyggande 
syfte ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.  

 
Enligt LSO 3 kap 6§ får kommunen föreskriva att avgift skall betalas för sotning och  
brandskyddskontroll.  

 
Taxan revideras i enlighet med SKR prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 6% för 
2023. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och  
kommunplansdirektiv.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter.  

 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta  

 
att anta taxan för sotning 2023. 
 
att taxeförslaget indexregleras med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  28  (49) 
   
 
 

2023-03-28  
   

 
 

   
  

 

Miljö-, bygg- och  
räddningsnämnd 

   

   Utdragsbestyrkande 

 
att taxan för sotning 2023 träder i kraft 2023-04-01. 
 
Underlag 

1. Taxa för sotning 2023. 
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§ 43 
 
Taxa för sotning 2024 
Dnr MBR/2023:26 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar   
  
att anta taxan för sotning 2024, 
  
att taxeförslaget indexregleras med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt  
  
att taxan för sotning 2024 träder i kraft 2024-01-01. 
 
Ärendebeskrivning  
Enligt budgetreglerna 2023-2026 beslutade av kommunfullmäktige har Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden delegation att fatta beslut om Taxa för sotning 2024.  
  
Kommunen skall, enligt lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778, i brandförebyggande 
syfte ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.   
  
Enligt LSO 3 kap 6§ får kommunen föreskriva att avgift skall betalas för sotning och 
brandskyddskontroll.   
  
Taxan revideras i enlighet med SKR prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 3,7% för 
2024.  
  
Ekonomiska konsekvenser  
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och  
kommunplansdirektiv.   
  
Konsekvenser för barn och ungdomar  
Inga kända.  
  
Koppling till kommunens strategiska mål  
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter.   
  
Förslag till beslut  
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden 
besluta   
  
att anta taxan för sotning 2024.  
  
att taxeförslaget indexregleras med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  
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att taxan för sotning 2024 träder i kraft 2024-01-01.  
  
Underlag 
1. Taxa sotning 2022 
3. Taxa sotning 2024  
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§ 44 
 
Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE 
Dnr MBR/2023:27 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar   
  
att anta taxan för LSO och LBE för 2024,  
  
att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex år 2024 för kommunal verksamhet 
(PKV), samt  
  
att taxan för LSO och LBE för 2024 träder i kraft 2024-01-01.  
 
Ärendebeskrivning  
Enligt budgetreglerna 2023-2026 beslutade av kommunfullmäktige har Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden delegation att fatta beslut om  
  
Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE.  
  
Kommunen ska, enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2020:882, kontrollera att ägare 
eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar håller ett skäligt 
brandskydd. Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 ska 
kommunen kontrollera efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om tillstånd för 
hantering av brandfarlig eller explosiv vara.  
  
Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § får kommunen föreskriva att en avgift skall betalas för 
tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §. Enligt LBE § 27 får 
kommunen ta ut avgift för tillsyn och tillståndsprövning.  
  
Taxan räknas upp med prisindex för kommunal verksamhet år 2024 (3,7%).   
  
Ekonomiska konsekvenser  
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och  
kommunplansdirektiv.   
  
Konsekvenser för barn och ungdomar  
Inga kända.  
  
Koppling till kommunens strategiska mål  
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter.   
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   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut  
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta   
  
att anta taxan för LSO och LBE för 2024  
  
att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex år 2024 för kommunal verksamhet 
(PKV).  
  
att taxan för LSO och LBE för 2024 träder i kraft 2024-01-01.  
 
Underlag 
1. Taxa intern teknisk service RTJ 2023 
3. Taxa intern teknisk service RTJ 2024  
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§ 45 
 
Taxa för plan och bygglov 
Dnr MBR/2023:19 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att anta taxa för plan- och bygglov 2024, samt  
 
att taxa för plan- och bygglov 2024 träder i kraft 2024-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom 
nämndens verksamhetsområde: Taxa för plan- och bygglov 2024  
 
Taxebelopp justeras utifrån prognos för PKV (prisindex för kommunal verksamhet) 2024 
som är på 3,7%. Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår förändringar i taxan 
utifrån avgifter för ex nybyggnadskartor samt mindre justeringar för att skapa en mer 
transparent avgiftsberäkning vid s.k. ”attefallsåtgärder”.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och  
kommunplansdirektiv. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta taxa för plan- och bygglov 2024  
 
att taxa för plan- och bygglov 2024 träder i kraft 2024-01-01 
 
Underlag 

1. Taxa för plan- och bygglov 2024. 
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§ 46 
 
Taxa för räddningstjänsten  extern teknisk service 
Dnr MBR/2023:20 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige  
besluta   
  
att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2024,  
  
att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV), 
samt  
  
att taxan för räddningstjänsten extern teknisk service 2024 träder i kraft 2024-01-01.  
 
Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde:  
  
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.  
  
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service höjs med 3,7 % vilket grundar sig på 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2024.   
  
Ekonomiska konsekvenser  
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och 
kommunplansdirektiv.   
  
Konsekvenser för barn och ungdomar  
Inga kända.  
  
Koppling till kommunens strategiska mål  
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter.   
  
Förslag till beslut  
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta   
  
att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2024  
  
att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  
  
att taxan för räddningstjänsten extern teknisk service 2024 träder i kraft 2024-01-01.  
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Underlag 
1. Taxa extern teknisk service RTJ 2023 
3. Taxa extern teknisk service RTJ 2024  
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§ 47 
 
Taxa för räddningstjänsten  intern teknisk service 
Dnr MBR/2023:21 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

 
att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2024, 

 
att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV), 
samt 

 
att taxan för räddningstjänsten intern teknisk service 2024 träder i kraft 2024-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde: 

 
Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service. 

 
Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service höjs med 3,7 % vilket grundar sig på 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2024.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och  
kommunplansdirektiv.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter.  

 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 
att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2024 

 
att taxeförslaget indexregleras med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

 
att taxan för räddningstjänsten intern teknisk service 2024 träder i kraft 2024-01-01. 
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Underlag 
1. Taxa intern teknisk service RTJ 2023 
3. Taxa intern teknisk service RTJ 2024  
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§ 48 
 
Taxa för försäljning och tillsyn enligt tobakslagen 2024 
Dnr MBR/2023:14 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 
att anta taxa för försäljning och tillsyn enligt tobakslagen 2024,  samt 
 
att taxa för försäljning och tillsyn enligt tobakslagen 2024 träder i kraft 2024-01-01 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde: 

 
Taxa för försäljning och tillsyn enligt tobakslagen 2024 

 
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2024 som är 3,7%. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och 
kommunplansdirektiv.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att anta taxa för försäljning och tillsyn enligt tobakslagen 2024 samt 
 
att taxa för försäljning och tillsyn enligt tobakslagen 2024 träder i kraft 2024-01-01 
 
Underlag 
1. Taxa 2023. 
2. Jämförelsedokument 2023 och 2024 
3. Taxa 2024 
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§ 49 
 
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2024 
Dnr MBR/2023:22 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2024, samt 
 
att taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2024 träder i kraft 2024-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde: 

 
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2024.  

 
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2024 som är 3,7%. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och 
kommunplansdirektiv.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2024 samt 
 
att taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2024 träder i kraft 2024-01-01 
 
Underlag 
1. Taxa 2023. 
2. Jämförelsedokument 2023 och 2024 
3. Taxa 2024 
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§ 50 
 
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
Dnr MBR/2023:23 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2024, samt 
 
att taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2024 träder i kraft  
2024-01-01 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde: 

 
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2024 

 
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2024 som är 3,7%. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och 
kommunplansdirektiv.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2024 samt 
 
att taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2024 träder i kraft  
2024-01-01 
 
Underlag 
1. Taxa 2023. 
2. Jämförelsedokument 2023 och 2024 
3. Taxa 2024  
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§ 51 
 
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2024 
Dnr MBR/2023:24 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 
att anta taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2024, samt 
 
att taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2024 träder i kraft 2024-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde: 

 
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2024 

 
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2023 som är 3,7%. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och 
kommunplansdirektiv.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att anta taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2024 samt 
 
att taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2024 träder i kraft 2024-01-01 
 
Underlag 
1. Taxa 2023. 
2. Jämförelsedokument 2023 och 2024 
3. Taxa 2024 
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§ 52 
 
Taxa livsmedel och foderlagstiftning 2024 
Dnr MBR/2023:28 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att anta taxa för livsmedel och foderlagstiftning 2024, samt 
 
att taxa för livsmedel och foderlagstiftning 2024 träder i kraft 2024-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden har att fatta beslut om följande taxa enligt 
budgetreglerna beslutade av kommunfullmäktige. Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde; 

 
Taxa för livsmedel och foderlagstiftning 2024.  

 
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2024 som är 3,7%. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och  
kommunplansdirektiv.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Enligt kommunplansdirektivet beskrivs syftet med taxor att de är ett styrmedel för att 
uppnå kommunens målsättningar. Koppling gällande taxor är mot kommunens strategiska 
mål gällande effektiva och attraktiva verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att anta taxa för livsmedel och foderlagstiftning 2024 samt 
 
att taxa för livsmedel och foderlagstiftning 2024 träder i kraft 2024-01-01 
 
Underlag 
1. Taxa 2023. 
2. Jämförelsedokument 2023 och 2024 
3. Taxa 2024 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  43  (49) 
   
 
 

2023-03-28  
   

 
 

   
  

 

Miljö-, bygg- och  
räddningsnämnd 

   

   Utdragsbestyrkande 

§ 53 
 
Taxa för lotteritillstånd 2024 
Dnr MBR/2023:37 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att anta taxa för lotteritillstånd 2024, samt 
 
att taxa för lotteritillstånd 2024 träder i kraft 2024-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens 
verksamhetsområde: 

 
Taxa för lotteritillstånd 2024 

 
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2023 som är 3,7%. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i målstyrning och  
kommunplansdirektiv.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att anta taxa för lotteritillstånd 2024 samt 
 
att taxa för lotteritillstånd 2024 träder i kraft 2024-01-01 
 
Underlag 
1. Taxa 2023. 
2. Jämförelsedokument 2023 och 2024 
3. Taxa 2024 
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§ 54 
 
Ärendeuppföljning 
Dnr MBR/2023:4 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att till miljö-, bygg- och räddningsnämndens sammanträde 2023-05-20 justera 
uppföljningsdatum enligt nedan i p. 1,2,4,5,6, samt att lägga till p.7 i listan. 
 

p.1 2023-06-20, Åtgärds- och tidsplan för Gällivare 4:2. 
p.2 2023-05-30, Uppstädning av området bl.a. gällande skrotbilar. 
p.4 1:a sammanträdet 2024, Uppföljning av delegationsordningen. 
p.5 Q2 2023, Risk och tillbudsrapporten. 
p.6 Q3 2023, Dialogmöte med de boende i hela Vassara träsk, angående VA. 
p.7 2023-05-30 Gatunamn Tjautjas. 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 
 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslista 
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§ 55 
 
Delgivningar 
Dnr MBR/2023:2, MBR/2023:40, MBR/2022:124 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att lägga förteckningen över delgivningar till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga förteckningen över delgivningar till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Förteckning delgivningar. 
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§ 56 
 
Delegationsbeslut 
Dnr MBR/2023:3, AlkT/2023:3 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att lägga förteckningen över delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut fattade på delegation ska anmälas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden på  
nästföljande sammanträde. Delegationsbeslut redovisas i bilaga.  
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga förteckningen över delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Förteckning delegationsbeslut. 
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§ 57 
 
Bygglov fritidshus Saivorova 2:19 
Dnr MBR/2023:54 
 
 
 
Miljö-, bygg och räddningsnämnden beslutar  
 
att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastighet SAIVOROVA 2:19 i 
enlighet med 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen. Lag (2014:900), PBL, 
 
 
att avgiften för bygglov är 14 143 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige (2022-12-19 § 172), samt 
 
att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig, Magnus Tavér, behörighet – 
komplicerad art, certifieringsnummer SC0264-12 i enlighet med 10 kap. 9 § Plan- och 
bygglagen. Lag (2022:1122), PBL. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten SAIVOROVA 2:19 
med en total byggnadsarea som uppgår till 57.8 kvm. Grundläggningssätt för fritidshuset 
är plintgrund och byggnaden värms upp av en kamin. Fasadbeklädnad i trä och 
takbeklädnad i plåtmaterial. Befintligt fritidshus på fastigheten kommer att raseras och 
uppförande av nytt fritidshus på samma angivna plats avser detta ärende. 
 
Avgift Handläggningen av ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus kostar 14 143 
kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige (2022-12-19 § 172). Den 
lagstadgade tidsfristen om tio veckor startade 2023-02-17 och beslut fattas 2023-03-28 
vilket innebär att lagstadgad tidsfrist har hållits i enlighet med 9 kap 27 § Plan- och 
bygglagen. Lag (2018:1136), PBL. Faktura skickas separat. 
 
Handlingar som ingår i beslutet  
Ansökan, Inkommen, 2023-02-02. 
Fasadritning, Inkommen, 2023-02-02.  
Planritning, Inkommen, 2023-02-02.  
Sektionsritning, Inkommen, 2023-02-02.  
Situationsplan, Inkommen, 2023-02-02.  
Anmälan om kontrollansvarig, Inkommen, 2023-02-13.  
Komplettering, Inkommen, 2023-02-17.  
 
 
Lagrum Av 2 kap. 1 § PBL framgår att vid prövningen av frågor enligt denna lag ska 
hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Av 2 kap. 2 § PBL sägs att 
planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
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syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna 
om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska 
tillämpas. Lag (2014:862).  
 
Av 9 kap. 31 § PBL framgår att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 
kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de 
delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 
 
Förutsättningar för fastigheten  
 
Fastigheten är belägen utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser. 
Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av riksintresse för friluftsliv och rörligt 
friluftsliv.  
Strandskydd gäller på platsen för den sökta åtgärden enligt 7 kap. 13–14 §§ MB. 
Fastigheten ligger inom ett område med landskapsbildskydd enligt 19 § naturvårdslagen. 
Fastigheten är belägen inom markområde där rennäring bedrivs av GIRJAS fjällsameby. 
 
Yttranden Enligt 9 kap. 25 § PBL är åtgärden sådan att berörda grannar/sakägare har fått 
tillfälle att yttra sig i ärendet. Berörda grannar/sakägare som fått möjlighet att yttra sig i 
ärendet: 
Fastighet GÄLLIVARE KRONOÖVERLOPPSMARK 2:1>15  
Fastighet SAIVOROVA 1:2>9 Fastighet SAIVOROVA 1:2>10  
Fastighet SAIVOROVA 4:1>5 GIRJAS fjällsameby  
 
Inga negativa synpunkter har inkommit från berörda grannar/sakägare. 
 
Motivering Fritidshusets lokalisering anses uppfylla kraven i 2 kap. 2,4,5,6-6a §§§§§ PBL. 
Då sökt åtgärd placeras inom ett område som lämpar sig för bebyggelse och tilltänkt 
nybyggnad ska ersätta befintligt fritidshus som kommer att raseras på samma angivna 
plats. Inkommen komplettering 2023-02-17 framgår det att avfallshanteringen kommer att 
tas om hand på ett sådan sätt att det inte kommer att bidra till olägenheter och lämnas in 
på Kiruna återvinningscentral. Närmsta bilväg är belägen ca 1 kilometer bort från 
fritidshusets lokalisering och transportsätt sker med båt alternativt snöskoter. Miljö-, bygg- 
och räddningsnämnden anser att åtgärden inte komma att bidra till olägenheter och är 
lämpad för ändamålet.  
Lokaliseringen anses inte bidra till någon negativ påverkan på riksintressena friluftsliv och 
rörligt friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Lag (1998:808), MB. Då åtgärden bedöms 
att bidra till en positiv effekt av friluftsliv. 
Fastigheten är belägen inom område med strandskydd och landskapsbildskyddat område. 
För den sökta åtgärden finns ett beviljat stranddskyddsdispens av Länsstyrelsen Norrbotten 
med ärendebeteckning 15579-2022. Tillstånd för landskapsbildskyddat område finns av 
Länsstyrelsen Norrbotten med ärendebeteckning 15576-2022. 
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Berörda sakägare/grannar har fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Inga 
negativa synpunkter har inkommit inom yttrandetiden. GIRJAS fjällsameby har 
markanvändningsområde för den berörda fastigheten och inga negativa synpunkter har 
inkommit inom yttrandetiden. 
Ansökan anses uppfylla kraven enligt 2 kap. 1 § PBL. Då det enskilda intresset har ställts 
mot allmänna intressen och den sökta åtgärden anses inte bidra till någon negativ 
inskränkning mot det allmänna intressena. Ansökan om nybyggnad av fritidshus bedöms 
uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg och räddningsnämnden att 
besluta följande  
 
att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastighet SAIVOROVA 2:19 i 
enlighet med 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen. Lag (2014:900), PBL. 
 
 
att avgiften för bygglov är 14 143 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige (2022-12-19 § 172).  
 
att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig, Magnus Tavér, behörighet – 
komplicerad art, certifieringsnummer SC0264-12 i enlighet med 10 kap. 9 § Plan- och 
bygglagen. Lag (2022:1122), PBL. 
 
Underlag 
Ansökan, Inkommen, 2023-02-02.  
Fasadritning, Inkommen, 2023-02-02.  
Planritning, Inkommen, 2023-02-02. 
Sektionsritning, Inkommen, 2023-02-02.  
Situationsplan, Inkommen, 2023-02-02.  
Anmälan om kontrollansvarig, Inkommen, 2023-02-13.  
Komplettering, Inkommen, 2023-02-17. 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
Delgivningar 2023-03-28 
 
Bygg 
Bygg-2009-302 Inkommen DOM  
Bygg-2015-596 Inkommen DOM  
Bygg-2015-596 Överklagande av Länsstyrelsens beslut  
Bygg-2015-596 Laga kraft  
Bygg-2022-1189 Besvarande av PBL-enkäten  
Bygg-2022-689 Inkommen DOM med avslag för överklagande  
 
Miljö 
Miljö-2019-616 Beslut för kännedom  
Miljö-2022-1937 Återkallelse av ansökan  
Miljö-2022-1937 Slutligt beslut att målet avskrivs  
Miljö-2022-335 Yttrande gällande bullerfrågor  
Miljö-2023-101 Yttrande kring ansökan om vattenverksamhet  
Miljö-2023-104 Beslut på anmälan för samråd enligt 12 kap 6§  

miljöbalken för husbehovstäkt  
Miljö-2023-124 Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall  
Miljö-2023-14 Omprövningsärende överlämnas till  

utvecklingscentrum  
Miljö-2023-24 Yttrande över bullrande verksamhet  
 
Rtj 
Rtj-2023-1 Beslut om egenrengöring  
Rtj-2023-3 Beslut om föreläggande 

Gällivare kommun Datum 
2023-03-15 
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Ordförandebeslut 2023-03-28 
 
Delegationsbeslut 2023-03-28 
 
Bygg    
 
Bygg-2016-380 Slutbesked  
Bygg-2021-185 avskriva ärende  
Bygg-2021-186 Avvisa ansökan  
Bygg-2021-291 Avvisa ärende  
Bygg-2021-380 Avvisa ärende  
Bygg-2022-1033 Beslut om rättelse av personuppgifter  
Bygg-2022-116 Avvisa bygglovsärende  
Bygg-2022-1229 Tekniskt samråd och startbesked  
Bygg-2022-128 Beslut bygglov och startbesked  
Bygg-2022-173 Slutbesked  
Bygg-2022-251 Avvskriva ärende  
Bygg-2022-259 Beslut fastställa ny kontrollplan  
Bygg-2022-655 Slutbesked  
Bygg-2022-779 Slutbesked  
Bygg-2023-174 Beslut bygglov och startbesked  
Bygg-2023-218 Beslut avsluta ärende  
Bygg-2023-3 Bygglov och startbesked.  
Miljö-2019-562 Avslutat ärende, klart för arkivering  
Miljö-2020-921 Avslutat ärende, klart för arkivering  
Miljö-2021-647 Avslutat ärende, klart för arkivering  
Miljö-2021-851 Beslut om upphävande av förlängt  

slamtömningsintervall  
Miljö-2022-1681 Beslut om avslut  
Miljö-2022-1690 Beslut handläggningsavgift  
Miljö-2022-1835 Beslut om ändrat tömningsintervall av slamavskiljare  
Miljö-2022-1978 Avslutat ärende, klart för arkivering  
Miljö-2022-2012 Beslut om avslut  
Miljö-2022-2046 Avslutat ärende, klart för arkivering  
Miljö-2022-2054 Beslut  
Miljö-2022-2064 Kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning  
Miljö-2022-2065 Beviljad ansökan om kompostering  
Miljö-2022-2073 Beslut  
Miljö-2022-2074 Beslut om kompostering  
Miljö-2022-2082 Uppehåll hämtning av hushållsavfall  
Miljö-2022-2092 Beslut  
Miljö-2022-2102 Beslut om kompostering  
Miljö-2022-2104 Ej beviljat beslut om kompostering och utsträckt 

hämtningsintervall  
Miljö-2022-2106 Beslut om kompostering och utsträckt tömningsintervall  
Miljö-2022-2125 Beslut kompostering och utsträckt hämtningsintervall 

Gällivare kommun Datum 
2023-03-15 

 
 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen   
   



Miljö-2022-2127 Beviljat beslut kompostering och utsträckt  
hämtningsintervall  

Miljö-2022-2129 Avslag kompostering  
Miljö-2022-2144 Beviljat beslut om kompostering  
Miljö-2022-2146 Beslut om kompostering  
Miljö-2022-2147 Beviljat beslut om kompostering  
Miljö-2022-2150 Beviljat beslut om kompostering  
Miljö-2022-2151 Beviljat beslut  
Miljö-2022-2170 Beslut om flytt av verksamhet  
Miljö-2022-2178 Beviljat beslut  
Miljö-2022-2179 Beslut sophämtning befrielse  
Miljö-2022-2181 Beviljat beslut  
Miljö-2022-2182 Beviljad kompostering  
Miljö-2022-2185 Beviljat kompostering  
Miljö-2022-2190 Beslut  
Miljö-2022-2194 Ej beviljat beslut om kompostering och utsträckt  

hämtningsintervall  
Miljö-2022-2205 Beslut  
Miljö-2022-273 Beslut om avslut  
Miljö-2023-102 Beslut om försiktighetsmått  
Miljö-2023-106 Avgiftsbeslut  
Miljö-2023-107 Beslut  
Miljö-2023-11 Beviljat beslut om kompostering  
Miljö-2023-110 Avgiftsbeslut  
Miljö-2023-111 Beslut  
Miljö-2023-129 Beslut om dispens  
Miljö-2023-130 Avgiftsbeslut  
Miljö-2023-133 Avgiftsbeslut  
Miljö-2023-139 Beslut om registrering  
Miljö-2023-17 Beslut angående uppehåll  
Miljö-2023-25 Beslut om beviljad befrielse  
Miljö-2023-26 Beviljat beslut om uppehåll  
Miljö-2023-42 Beslut om försiktighetsmått  
Miljö-2023-51 Beslut  
Miljö-2023-73 Beviljad befrielse  
Miljö-2023-76 Avgiftsbeslut kontrollbesök  
Miljö-2023-80 Beslut gällande utlämning av allmän handling  
Miljö-2023-88 Beslut om livsmedelsverksamhet  
Miljö-2023-95 Avgiftsbeslut för genomförd tillsyn  
Miljö-2023-98 Avgiftsbeslut   
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