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§ 1 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16MTN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Nya förvaltningschefen Jan Johansson presenterar sig för nämnden och informerar om 

pågående verksamhet inom Samhällsbyggnad. 

 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5 (17) 

Sammanträdesdatum  

2017-01-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 2 
 

Uppföljning av tillsynsplan 2016 

Diarienr 2016-000502 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner uppföljningen av tillsynsplanen för 2016. 

 
Ärendebeskrivning 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutade 2016-05-26, §§ 77-78, om en behovsutredning samt 

tillsynsplan inom samtliga verksamhetsområden (miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel samt 

alkohol). I tillsynsplanen anges huvudinriktningen för hur arbetet ska prioriteras. Arbetet 

under 2016 har genomförts i enlighet med de beslutade prioriteringarna. 

 

Tillsynsplanen visar på ett underskott av resurser jämfört med behovsutredningen. En av 

konsekvenserna av detta innebär att inte alla som betalt tillsynsavgift har fått besök under 

året. Ambitionen är dock att samtliga ska få besök inom en 3-årsperiod. 

 

Erfarenheter från 2016, som är första året miljö- och tillsynsnämnden haft en fastställd 

tillsynsplan, visar på utvecklingspotential i planerna. Erfarenheter visar också på, precis som 

tillsynsplanen, att det finns en differens mellan behov och vad som är möjligt att genomföra. 

Detta påvisades även vid en revision från länsstyrelsen av livsmedelskontrollen. Miljö- och 

tillsynsnämnden ska under första kvartalet 2017 visa en handlingsplan hur påvisade brister 

från revisionen ska åtgärdas. 
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§ 3 
 

Uppföljning intern styrning och kontroll 2016 

Diarienr 15MTN108 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig inom 

förvaltningen samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 § ska nämnderna, 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. 

 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Enligt "Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun" (beslut i kommunfullmäktige 

2015-02-16 § 6) ska nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande 

verksamhetsår. Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund 

för nämndens beslut gällande om den interna kontrollen anses vara tillräcklig. Detta beslut tas 

i samband med årsredovisningen. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden har den 2016-02-16 beslutat att anta internkontrollplan 2016. 

Internkontrollplan 2016 och uppföljningen av densamma ligger till grund för nämndens 

beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan 2016 MTN 

 Intern styrning och kontroll 2016; Uppföljning internkontrollplan 2016 
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§ 4 
 

Årsredovisning och bokslut 2016 

Diarienr 16MTN121 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2016 

enligt bilagor 16MTN121-2 och 16MTN121-2. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden bedömer att den interna kontrollen inom nämndens 

verksamhetsområden har varit tillräcklig. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning som ska omfatta all 

verksamhet. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör även årsredovisningen del i 

den interna kontrollen av verksamheten inom respektive nämnds ansvarsområde. 

  

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till årsredovisning och årsbokslut för miljö- och 

tillsynsnämndens verksamhetsområden enligt bilagor som delas ut på nämndens 

sammanträde. 

  

Förvaltningens förslag är att miljö- och tillsynsnämnden beslutar om upprättat förslag till 

årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2016. 

  

Förvaltningen föreslår också att miljö- och tillsynsnämnden beslutar att den interna kontrollen 

inom nämndens verksamhetsområden har varit tillräcklig. 

  

Eftersom miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott inte har tagit det av bilagorna lämnar 

utskottet ärendet utan eget yttrande till miljö- och tillsynsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning och bokslut 2016 för miljö- och tillsynsnämnden 

 Nyckeltalsbilaga till årsredovisning och bokslut 2016 för miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 5 
 

Internkontrollplan 2017 

Diarienr 16MTN119 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner internkontrollplan för år 2017 enligt bilaga 

16MTN119-1. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 § ska nämnderna, 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. 

 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Enligt "Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun" (beslut i kommun-

fullmäktige 2015-02-16 § 6) ska nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för 

kommande verksamhetsår. Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan 

till grund för nämndens beslut gällande om den interna kontrollen, anses vara tillräcklig. Detta 

beslut tas i samband med årsredovisningen. 

 
Beslutsunderlag 

 Riskanalys 2017 

 Internkontrollplan 2017 för miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 6 
 

VEP 2017 och fastställande av internbudget 

Diarienr 16MTN115 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden fastställer internbudget enligt bilagor 16MTN115-1 och 

16MTN115-2. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har 2016-11-21, § 293 (16KS550), fastställt verksamhetsplan (VEP) 

2017-2019. Miljö- och tillsynsnämnden har i uppgift att fastställa internbudget för 2017. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medlen enligt bilaga 

16MTN115-1 och föreslår att miljö- och tillsynsnämnden fastställer förslaget. De riktade 

besparingarna genomförs enligt kommunfullmäktiges beslut. 

 

Under 2017 kommer en investering att göras i en ny version av befintligt verksamhetssystem. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 beslut 16MTN115-1 

 Bilaga 2 beslut MTN 16MTN115-2 

 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 10 (17) 

Sammanträdesdatum  

2017-01-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 7 
 

Behovsutredning för miljö- och tillsynsnämnden 2017-2019 

Diarienr 2016-001020 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden antar behovsutredning 2017-2019 enligt bilaga 17ECOS1020-5. 

 
Ärendebeskrivning 

Behovsutredning 2017-2019 omfattar all tillsyn och ändendehandläggning som ingår i miljö- 

och tillsynsnämndens uppdragsområde enligt reglementet. Inom samtliga delar ingår även in-

formation och rådgivning till verksamhetsutövare, kommuninvånare samt andra förvaltningar, 

avdelningar, enheter och myndigheter. 

 

Miljötillsynsförordningen (2011:13) förtydligar kommunens ansvar för tillsyn enligt miljö-

balken. Av den framgår att det ska finnas en aktuell behovsutredning som avser tre år och 

som ska ses över minst en gång varje år. Utifrån behovsutredningen ska tillsynsmyndigheten 

inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. Miljö- och tillsynsnämnden ska besluta 

om behovsutredning och tillsynsplan. 

 

Livsmedelslagstiftningen är gemensam inom EU och omfattas av centrala krav på att resurser 

för kontrollen ska finnas. Livsmedelskontrollen är till större delen avgiftsfinansierad och det 

innebär att den kontrolltid som nämnden tar betalt för ska levereras. Den operativa kontroll-

myndigheten ska ta fram en årlig kontrollplan. 

 

Enligt alkohollagen ska kommunerna upprätta en tillsynsplan för verksamheten som planeras 

under året. 

 

Behovsutredningen utgör ett underlag för att säkra resursbehovet. Det är även ett underlag för 

framtagandet av tillsynsplanen där eventuella prioriteringar ska framgå. 

 

Enhetens totala resursbehov har beräknats i behovsutredningen. Resultatet visar på ett under-

skott motsvarande 4,8 tjänster i förhållande till enhetens resurser idag. 

 
Beslutsunderlag 

 Behovsutredning för miljö- och tillsynsnämndens verksamhet 2017-2019 

 Bilaga till behovsutredning 2017-2019 miljö o hälsoskydd, livsmedel 

 Bilaga till behovsutredning 2017-2019 alkohol och folköl 
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§ 8 
 

Tillsynsplan för miljö- och tillsynsnämnden 2017 

Diarienr 2016-001021 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner tillsynsplan 2017, enligt bilaga 2016-001021-2, för 

nämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen 

om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa samt strålskyddslagen. 

 
Ärendebeskrivning 

Enheten Miljö- och hälsoskydd ska årligen ta fram en tillsynsplan för hela nämndens 

verksamhetsområde. Tillsynsplanen ska grundas på en flerårig behovsutredning som omfattar 

miljö- och tillsynsnämndens ansvarsområden. 

 

Tillsynsplanen är uppdelad utifrån de ämnesgrupper och de arbetsuppgifter som respektive 

ämnesgrupp ansvarar för: miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel samt alkohol och folköl. 

 

Tillsynsplanens prioriteringar är gjorda utifrån tillgängliga resurser samt enhetens mål. 

 
Beslutsunderlag 

 Tillsynsplan för miljö- och tillsynsnämndens verksamhet 2017 
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§ 9 
 

Informationsärenden 

Diarienr 16MTN3 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar miljö- och tillsynsnämnden om: 

1. Tillsynsprojekt 2016: Tobak, folköl och receptfria läkemedel 

  

2. Revisionsrapport för livsmedelskontrollen i Piteå kommun 

Beslutsunderlag 

 Tillsynsprojekt 2016 - Tobak, folköl o receptfria läkemedel 

 2016-11-23 Meddelande om utförd revision av lokal livsmedelskontroll 

 2016-11-01 Preliminär revisionsrapport Piteå - kommunicerad 

 Synpunkter på vår revision - enkät 
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§ 10 
 

Begäran om godkännande enligt 32 § förordning (2001:512) om 

deponering av avfall 
Diarienr 2016-001105 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner sluttäckningsetapp 1 och 3 vid Bredviksbergets 

avfallsanläggning på fastigheten Öjebyn 144:82 i Piteå kommun, enligt 32 § förordning 

(2001:512) om deponering av avfall. 

 

Under deponins efterbehandlingsfas ska verksamhetsutövaren, enligt 33 § förordning 

(2001:512) om deponering av avfall, se till att i minst 30 år, eller den längre tid som tillsyns-

myndigheten bestämmer, vidta de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll som be-

hövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 

 
Ärendebeskrivning 

Redan 2008 anlades ”Sluttäckning etapp 1” på Bredviksbergets deponi. Täckningen utfördes i 

enlighet med kraven i tillståndet för anläggningen och förordningen om deponering av avfall. 

I skyddsskiktet användes restprodukt som inledningsvis resulterade i utlakning, främst av 

ammonium vars halt bedömdes som alltför hög för att avbörda som ytvatten. Därför har ytliga 

dräneringsvattnet från den etappen tills vidare hanterats som övrigt lakvatten till 

lakvattenanläggningen. 

  

Utlakning har provtagits och följts regelbundet sedan 2008 och visat sig avklinga såsom 

förväntat. Dräneringsvattnet, som avrinner ovanför tätskiktet i det översta lagret skydds-

täckning, bedöms nu ha halter så låga att det kan avledas som vanligt ytvatten, såsom avsett i 

sluttäckningskonstruktioner. 

 

Under hösten 2016 färdigställdes ”Sluttäckning etapp 3”. Täckningen omfattar en 1,2 hektar 

stor yta och har utförts i enlighet med tillståndet och deponiförordningen. Entreprenadjuridisk 

slutbesiktning godkändes den 20 oktober 2016. Projektet har genomförts med samma koncept 

som ”Sluttäckning etapp 2” som färdigställdes under 2014 och godkändes av 

tillsynsmyndigheten den 24 april 2015. 

 

Motivering 

Piteå Renhållning & Vatten AB (Pireva) driver avfallsanläggningen vid Bredviksberget med 

stöd av ett tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen daterat 2007-01-24. I 

enlighet med beslutet upphörde deponering av avfall på den äldre deponin vid utgången av 

2008 och deponering har därefter skett endast på nya ytor. En avslutningsplan har enligt vill-

kor 7 i gällande tillstånd redovisats den 4 oktober 2013 till tillsynsmyndigheten där det fram-

går hur sluttäckningen ska ske för att uppfylla bestämmelserna i deponiförordningen. Miljö- 

och tillsynsnämnden hade inget att erinra över redovisade handlingar. 

Sluttäckning regleras av krav enligt förordning (2001:512) om deponering av avfall med avse-

ende på konstruktions- och funktionskrav. Enligt 32 § anges att en deponi, eller del av deponi, 

kan anses vara avslutat först när sluttäckningen godkänts av tillsynsmyndigheten. genom att 
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tillsynsmyndigheten godkänner täckningen övergår denna del av deponin i en efter-

behandlingsfas som varar i minst 30 år, eller den längre tid som tillsynsmyndigheten 

bestämmer. Under denna tid ska verksamhetsutövaren kontrollera miljöpåverkan och 

funktionen av täckningen. 
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§ 11 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16MTN8 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över begäran om förlängd prövotid, SunPine AB, delegationsbeslut Lars U 

Granberg 

 Beslut om indexuppräkning taxa alkohollagstiftning 2017, Lars U Granberg 

 Beslut om indexuppräkning taxa miljöbalken o livsmedelslagstiftning 2017, Lars U 

Granberg 

 Delegationslista ECOS 2016-11-10--2016-12-15 
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§ 12 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-11-28, § 300 Månadsrapport oktober 2016 Diarienr 

16KS685 

 Bilaga till kommunstyrelsens beslut 2016-11-28, § 300 Månadsrapport oktober 2016 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21 § 293 Fastställande av verksamhetsplan 2017-

2019 och årsbudget 2017 samt kommunal skattesats för år 2017 

 Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21 § 293 Fastställande av verksamhetsplan 

2017-2019 och årsbudget 2017 samt kommunal skattesats för år 2017 
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§ 13 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16MTN6 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Slutdokument - Granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner 

 Beslut om bildande av naturreservatet Stor-Klockarträsk 

 Följebrev Beslut om bildande av naturreservatet Stor-Klockarträsk 

 Beslut om vattenverksamhet vid fastigheterna Storbacken 2:1, 1:3 och Skomansskälen 1:5, 

Länsstyrelsen Norrbotten 

  Delgivningslista ECOS 2016-11-10--2016-12-15 

 

 

 

 


