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§ 102 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16MTN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Jennie Lehtipalo, tillförordnad förvaltningschef, informerar kort om verksamheterna på 

samhällsbyggnad. 
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§ 103 
 

Månadsrapport 

Diarienr 16MTN5 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger månadsrapport för oktober 2016 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad presenterar månadsrapport oktober 2016 för arbetsutskottet. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport MTN oktober 2016 
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§ 104 
 

Sammanträdesplanering MTN 2017 

Diarienr 16MTN105 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2017 med 

ändringen att nämndens sammanträden börjar kl. 9.30, enligt bilaga 16MTN105-3. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad presenterar förslag på sammanträdesplanering för 2017 enligt bilaga 

16MTN105-1. Planeringen avser sammanträdesdagar för nämnd och arbetsutskott samt 

presidieberedning. Planeringen visar också övergripande ärenden som återkommer årligen. 

 

Förvaltningen föreslår att ett sammanträde ersätts av en utbildningsdag. Datum och innehåll 

meddelas senare. 

 

Förvaltningen föreslår att miljö- och tillsynsnämnden godkänner planeringen. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden ändrar planeringen så att nämndens sammanträden börjar kl. 9.30 

istället för kl. 8. 

 
Beslutsunderlag 

 Sammanträdesplanering 2017 MTN 
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§ 105 
 

Förändring av antalet stipendier i Piteå kommun 

Diarienr 16MTN52 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avvecklar ”Stipendium för miljö-, 

natur- och kulturmiljövård”. 

 
Ärendebeskrivning 

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunstyrelsen, 2016-01-25 § 27, att pröva om 

stipendier/priser inom respektive verksamhetsområde ska bestå. Om så är fallet ska detta 

motiveras och riktlinjer för stipendiet/priset ska upprättas. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden har 2016-02-16, § 55, gett förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

och föreslå om stipendier inom nämndens ansvarsområde ska upphöra eller finnas kvar. 

 

Piteå kommuns stipendium för miljö-, natur- och kulturmiljövård instiftades 1990. Tanken 

med stipendiet är att belöna och stimulera insatser som på olika sätt främjar miljö-, natur- 

eller kulturmiljövården i kommunen. Stipendiet är på 5 000 kronor och ska delas ut årligen. 

 

Stipendiet behandlades tidigare inom dåvarande miljö- och byggnämndens 

verksamhetsområde. Sedan inrättandet av miljö- och tillsynsnämnden respektive 

samhällsbyggnadsnämnden 2015 ska stipendiet behandlas av bägge nämnderna. 

 

De senaste åren har nomineringarna varit få eller inga alls. Den tid tjänstemännen behöver 

lägga ned för att få fram en stipendiat är inte proportionerlig till stipendiets ringa storlek. Det 

finns varken budget för stipendiet eller någon möjlighet att avsätta personal för den tid som 

krävs för att söka fram lämpliga kandidater. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att stipendiet avvecklas. 

  

Yrkanden 

Ivar Gustafsson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

 
Beslutsunderlag 

 Uppdrag förändring av antalet stipendier i Piteå kommun. Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 27 
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§ 106 
 

Revisorerna besöker miljö- och tillsynsnämnden 2016 

Diarienr 16MTN110 

 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunallagen (KL 9 kap) och god revisionssed anger att revisorerna ska granska all 

verksamhet årligen. 

 

För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och styrelser arbetar för att 

säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Revisorerna besöker miljö- och tillsynsnämnden den 25 november. Kommunrevisionen 

tillämpar i år en enkät, se bilaga, som en del i den grundläggande granskningen. 

Kommunrevisionen kommer att använda dessa frågeställningar som utgångspunkt för 

dialogen med nämnden. 

 

Utöver enkäten vill kommunrevisionen särskilt ta upp följande: 

- nämndens och förvaltningens organisation – tjänstemän som arbetar åt två nämnder 

- gränsdragning mellan nämnder. 

 

En sammanfattning av revisorernas synpunkter kommer skriftligt till nämnden och tas 

därefter upp i ett kommande nämndsammanträde. 

 
Beslutsunderlag 

 Revisorerna besöker miljö- och tillsynsnämnden 2016 

 Följebrev: Inför revisionens dialog med nämnden 

 Inför revisionens dialog med nämnden: slutdokument om årlig övergripande granskning 

2015 
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§ 107 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16MTN8 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

  

Ivar Gustafsson (L) framför att det är principiellt viktigt att nämnden får möjlighet att yttra sig 

gemensamt i sådana viktiga frågor som till exempel att Finland påbörjat planering av 

slutförvar för använt kärnbränsle. Miljö- och tillsynsnämnden måste också få tycka vad den 

vill oavsett vad kommunledningen tycker. 

 
Beslutsunderlag 

 Barken 2, Föreläggande m vite undanröjande av olägenheter, F.äg. 1, delegat Lars U 

Granberg 

 Barken 2, Föreläggande m vite undanröjande av olägenheter, F.äg. 2, delegat Lars U 

Granberg 

 Ordförandebeslut, Riktlinjer för inrättande av nya verksamhetsområden för vatten och 

avlopp (inkl. utbyggnadsplan) 

 Yttrande över reviderade riktlinjer för inrättande av nya verksamhetsområden för vatten 

och avlopp. Delegationsbeslut Lars U Granberg. 

 Yttrande över remiss om senareläggning av tidpunkt för färdigställande av fiskväg med 

flera åtgärder vid Lillpite och Råbäckens kraftstationer i Lillpiteälven. Delegationsbeslut 

Lars U Granberg. 

 Yttrande över ansökan om ändringstillstånd för impregneringsverksamhet vid Piteå Såg & 

Hyvleri AB, Stadsön 6:6, Piteå kommun. Delegationsbeslut Lars U Granberg. 

 Yttrande över underrättelse om att Finland påbörjat planering av slutförvar för använt 

kärnbränsle. Delegationsbeslut Lars U Granberg. 

 Delegationslista alkoholärenden 2016-03-29--2016-11-07 

 Delegationslista ECOS 2016-08-16--2016-11-09 

 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 10 (13) 

Sammanträdesdatum  

2016-11-25  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 108 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16MTN6 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Meddelande från kommunrevisionen om fördjupad granskning 2016 avseende kontokort, 

tjänsteresor och förmåner 

 Länsstyrelsens beslut om klagomål buller från Dragalidens vindkraftspark, Hultet 1:12, 

Piteå kommun 

 Brev till Piteå kommun: Hur bevarar vi Bottenviken fritt från kärnkraft? (2/2) 

 Cirkulär 16:50 från SKL - Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för 

år 2016 

 Bilaga till Cirkulär 16:50 från SKL - Arbetsgivarfrågor i Budgetpropositionen 2017 

 Begäran om information om taxor som kan indexregleras respektive vilka taxor enligt lag 

som kräver KF-beslut. OBS! Punkt 3 i KF-beslut i VEP 2017-2019. 

 Delgivningslista ECOS 2016-08-16--2016-11-09 
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§ 109 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag KS 2016-08-22 § 195 Verksamhetsplanering för säkerhetsarbete 2016 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens §246 Delårsrapport augusti 2016 för Piteå kommun 

och koncernen 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-06-22 - OBS p 3 i KF beslut i VEP 2017-2019 

(2/2) 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 273 Årsplan/ tidplan för ekonomiska 

aktiviteter för år 2017 

 Bilaga till protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-10-24 § 273 Årsplan/ tidplan för 

ekonomiska aktiviteter för år 2017 
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§ 110 
 

Informationsärenden 

Diarienr 16MTN3 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att alla ledamöter ska få möjlighet att delta i utbildningen 

"Ansvarsfull alkoholservering". 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar miljö- och tillsynsnämnden om: 

 

- kraftverken i Lillpiteälven 

- folkhälsoarbetet. 
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§ 111 
 

Övriga frågor 

Diarienr 16MTN4 

 

 
Ärendebeskrivning 

Catrin Gisslin (MP) väcker följande frågor: 

1. Utbildning för nämnden. 

Svar: Detta är besvarat i samband med dagens sammanträde då nämnden 

har behandlat sammanträdesplaneringen för 2017. 

  

2. Förbudsskyltar för tomgångskörning saknas. 

Svar: Detta är en fråga för förvaltningens avdelning Fysisk planering. 

  

3. Vattenskyddsområde, är det fastställt? 

Svar: Arbetet har just börjat, det finns en styrgrupp och man har haft möte. Det 

kommer som informationsärende till miljö- och tillsynsnämnden framöver. 

  

4. Nya konstgräsmattor, vem ställer kraven vid upphandlingen? 

Svar: Detta är en fråga för kultur-, park- och fritidsnämnden. 

  

5. Vad har hänt med uppmaningen som miljö- och tillsynsnämnden (MTN) ställde till 

samhällsbyggnadsnämnden (SBN) om frågor att ta upp med Trafikverket? 

Svar: SBN har tagit del av MTN:s  protokollsutdrag, det har inte kommit någon 

respons tillbaka. 

  

6. Boliden påstås ha haft kontakt med tjänstemän om Lavergruvan. Nämnden måste få 

information både från Boliden och tjänstemännen. 

Svar: I samband med ett fyrkantsmöte i Storforsen var det ett kort studiebesök till 

Lavergruvan. Vice ordförande deltog. Frågan kommer bland annat att beröras i arbetet 

med vattenskyddsområdet. Nämnden kommer att bli remissinstans. 

  

7. (MP) vill få till en bättre budget för tjänstemännen så de kan utföra tillsyn som 

företagarna betalar för. 

Svar: Tjänsterna delfinansieras genom taxor. Om det behövs kommer de att justeras. 

  

8. Påverkan från avgaser om ökad trafik Rådhustorget, (MP) vill ha fordonsfritt. 

Svar: Det pågår ett projekt om Rådhustorget med målet att vara klart år 2021, då det är 

400-årsjubileum. Projektgruppen ser över vad som behöver göras. Ordförande i 

samhällsbyggnadsnämnden sitter med i styrgruppen. Det går inte att säga idag om 

miljö- och tillsynsnämnden kommer att vara remissinstans.  

  

 


