Samhällsbyggarnämnden
Samhällsbyggarnämnden är en myndighetsnämnd och därför grundar sig verksamheten på en mängd lagar. Det innebär också att beslut kan överklagas och prövas på
nytt. Avdelningens främsta uppgift är att fungera som myndighet för gällande lagar
inom miljö-, plan- och byggområdena samt räddningstjänst. Med utgångspunkt
från dessa lagar och bestämmelser ska nämnden verka för åtgärder som befrämjar
folkhälsan och god fysisk planering.
Arbetet styrs exempelvis av lagar som
miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och
Samhällsbyggaravdelningen
bygglagen, lagen om extraordinär
händelse, lagen om brandfarliga och
2,8% av skattemedlen:
9,9 miljoner kronor fördelas
explosiva varor.
Samhällsbyggaravdelningen
mellan dessa verksamheter:
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Räddningstjänsten

Patrik Sundberg ser samhällsbyggarnämnden bli alltmer tyngd av fler lagar som ska styra verksamheten.

Avdelningschef Patrik Sundberg:

”Lagarna som styr vår
verksamhet blir allt fler”
Hur är läget inom
samhällsbyggaravdelningen?
”Vår stora utmaning är att hinna
med allt arbete. Teknik, omvärld,
lagar – det är mycket som förändras, vårt område växer så det blir
ett problem att hinna med. Just nu
är det ändå hyfsat bra. Vi har haft
en vakans, men nu är äntligen alla
personer på plats”.
Nämn någon utmaning
avdelningen står inför just nu?
”Att hinna med alla bygglov till
privatpersoner och företag, att
kunna handlägga ansökningarna
på ett snabbt sätt. 30 procent av arbetet rör sig om rådfrågning kring
miljö och byggande. Men vi ligger
bra till i Jokkmokk. Enligt lagen
får ett bygglov ta tio veckor men vi
klarar det i genomsnitt på mellan
tre och sex veckor. Det som brukar
ställa till det är att bygglovsansökan inte är komplett då vi får den”.
”Alla som själva bygger tar på sig
ansvaret som byggherre, och måste därför ta fram alla handlingar
som krävs. Det här är inte helt
självklart. Ofta saknas kompletta
ritningar och andra handlingar, så
vi måste begära kompletteringar.
Den proceduren kan ta tid”.
Vilka andra utmaningar tampas
ni med?
”En av utmaningarna är att hinna
utveckla vår interna kompetens för
att både lära oss själva och hjälpa
företag och privatpersoner att göra
rätt, eftersom lagarna förändras
hela tiden. För en liten glesbygdskommun som Jokkmokk är det en

Kåbdalis just nu, kommer trycket
att öka”.
Har folk i allmänhet förståelse
för alla lagar som de måste följa?
”Oftast, men visst finns det en del
frustration hos allmänheten. Även
vi som arbetar med detta kan känna att de lagar och det regelverk
som finns idag ibland inte är flexibla för hur en näringsidkare bedriver sitt företag, kontra hur det
ser ut i större städer. Det finns över
2 000 olika regelverk för företag
att förhålla sig till, så det kan vara
svårt för ett litet företag”.

Expansionen i Kåbdalis och inte minst Kåbdalis skidliftar ger samhällsbyggarnämnden fler ärenden.

pedagogisk svårighet att förklara
för medborgarna att vi måste följa
alla lagar, exempelvis vad gäller
strandskydd, bygglov och miljöskydd, på samma sätt som gäller i
Stockholm. Men vi försöker alltid
vara flexibla och hjälpa till utifrån
rådande lagstiftning”.
”Inom räddningstjänsten är
utmaningen att rekrytera deltidsbrandmän. I Porjus och Vuollerim
har vi störst rekryteringsbehov,
men fler behövs även i Jokkmokk”.
”Det är definitivt en utmaning
att hinna både inspektera och vara
rådgivande inom en mängd olika
områden. Vi är tillsynsmyndighet
inom livsmedel, dricksvatten,
miljöskydd och för tillståndspliktigt avfall och deponi – både
mot näringslivet, kommunen och

privata. Vi ska motverka allmän
nedskräpning i naturen och arbeta
med hälsoskydd, för att förhindra
blodsmitta där det kan förekomma, exempelvis hos tatuerare och
på salonger för nagelvård och
fotvård”.
Hur är det med ekonomin?
”Kostnaden för räddningstjänsten
har ökat de senaste åren. Delvis
beror det på löneökningar. Inom
brandkåren finns också stora fordon och maskiner, som kräver service och underhåll för att ständigt
vara i gott skick. I kärva tider, som
Jokkmokks kommun nu står inför,
har Samhällsbyggarnämnden svårt
att kunna välja bort något. Det
vi kan göra är att prioritera. Med
nya detaljplaner, som är på gång i

Hur ser framtiden ut för
Samhällsbyggaravdelningen?
”Vi kommer att behöva snäppa
upp för att få bättre koll och ge
bättre rådgivning för att hjälpa
medborgare och företag. Ju mer
råd vi kan ge i förväg desto enklare
blir arbetet för alla”.
Nämnden pekar ut mål och riktning för områden som kan utvecklas utifrån de lagar som finns.
Samhällsbyggarnämndens
politiker:
Lars-Ivan Tuolja, ordf (SV),
Anna-Greta Kvickström, v ordf
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Nästa vecka:
Kultur och fritid arbetar brett
med begränsade resurser.
Samtliga texter i artikelserien finns
att läsa på kommunens hemsida,
jokkmokk.se

