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§ 25 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 17MTN2 

 

Ärendebeskrivning 

Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk planering, informerar kort om verksamheten inom 

samhällsbyggnad. 
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§ 26 
 

Fyllnadsval av ledamot till miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott 

Diarienr 17MTN26 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser Lars U Granberg (S) till ledamot i miljö- och 

tillsynsnämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Reglementet föreskriver att ledamöter och ersättare till arbetsutskottet väljs av miljö- och 

tillsynsnämnden bland dess ledamöter för samma tid som de invalts i nämnden. 

 

Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden utser Lars U Granberg (S) till 

ledamot i arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

 Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden, reviderad 2017-02-13 § 13 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22 § 165 Fyllnadsval uppdrag som ledamot tillika 

ordförande för miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 27 
 

Val av ordförande till miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott 

Diarienr 17MTN27 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser Lars U Granberg (S) till ordförande i miljö- och 

tillsynsnämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och tillsynsnämnden ska bland arbetsutskottets ledamöter, för den tid som nämnden 

bestämmer, välja en ordförande. 

Beslutsunderlag 

 Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden, reviderad 2017-02-13 § 13 
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§ 28 
 

Arkivansvarig för miljö- och tillsynsnämnden 

Diarienr 17MTN30 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser Heléne Sundberg, enhetschef för Servicecenter, till 

arkivansvarig för miljö- och tillsynsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår 

av §§ 4-8 i Piteå kommuns "Arkivreglemente samt anvisningar för arkivreglementet". 

 

Varje nämnd ska ha arkivansvarig och arkivredogörelse för fullgörande av arkivuppgifter hos 

nämnden. 

Yrkanden 

Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

 Arkivreglemente för Piteå kommun 
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§ 29 
 

Personuppgiftsombud, tillika dataskyddsombud, för miljö- och 

tillsynsnämnden 

Diarienr 17MTN31 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser stabschef Jennie Lehtipalo till personuppgiftsombud, tillika 

dataskyddsombud, för miljö- och tillsynsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är varje kommunal myndighet, det vill säga varje 

nämnd/styrelse/kommunalt bolag, ansvarig för sin behandling av personuppgifter. Lagen 

ställer en rad krav på när behandling av personuppgifter är tillåten och hur behandlingen ska 

ske. Vidare ska i vissa fall information till den registrerade lämnas. 

 

Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad ska anmälas till 

Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Om den personuppgiftsansvarige har anmält till 

tillsynsmyndigheten att ett personuppgiftsombud har utsetts och vem det är, behöver sådan 

anmälan inte göras. 

 

Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud. Tanken är att ombudet ska vara en tillgång för 

den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av person-

uppgifter. Ombudet har bland annat till uppgift att kontrollera den personuppgiftsansvariges 

behandling av personuppgifter, att föra förteckning över behandlingar och att hjälpa 

registrerade att få rättelse. Vid behov ska ombudet samråda med Datainspektionen. 

 

Den personuppgiftsansvarige har alltid yttersta ansvaret för all behandling även om ombud 

har utsetts. 

 

Under 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft. Motsvarande funktion som person-

uppgiftsombud kallas därefter dataskyddsombud. 
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§ 30 
 

VEP 2018-2020 

Diarienr 17MTN28 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden antar förvaltningens förslag till VEP 2018-2020 enligt bilaga 

17MTN28-3. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget, VEP 2018-2020, och 

föreslår att miljö- och tillsynsnämnden godkänner förslaget enligt bilaga 17MTN28-3. 

Beslutsunderlag 

 Miljö- och tillsynsnämndens budgetdokument VEP 2018-2020 
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§ 31 
 

Uppdrag att revidera riktlinjer för serveringstillstånd i Piteå kommun 

Diarienr 17MTN29 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att under 2017 se över riktlinjerna 

för serveringstillstånd i Piteå kommun. 

Ärendebeskrivning 

Piteå kommuns riktlinjer som gäller serveringstillstånd antogs av socialnämnden under 2013. 

 

I samband med kommunens senaste omorganisation flyttades verksamheten för serverings-

tillstånd från socialnämnden till miljö- och tillsynsnämnden den 1 januari 2015. 

 

Det finns ett behov av att se över riktlinjerna och därför föreslår samhällsbyggnad att miljö- 

och tillsynsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över dessa riktlinjer under 2017. 

 

I riktlinjerna från 2013 framgår att särskilda riktlinjer för festivaler utformas och antas årligen 

av socialnämnden. Eftersom riktlinjerna för festivaler som exempelvis PDOL (Piteå dansar 

och ler) ska ses över och utformas årligen behöver dessa riktlinjer inte ges som uppdrag till 

handläggarna, förutom ändringen av nämnd från socialnämnden till miljö- och tillsyns-

nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för serveringstillstånd i Piteå kommun 2013 
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§ 32 
 

Tillsynsplan för inventerade enskilda avlopp 

Diarienr 2017-000340 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden antar tillsynsplanen för inventerade enskilda avlopp enligt bilaga 

”Rapport Slutversion 2017-03-15” med diarienummer 2017-000340-17. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden ger avdelningen Fysisk planering i uppdrag att formulera ett 

äskande till kommunfullmäktige på 600 000 kronor per år under fem år, motsvarande 1,0 

tjänst per år, inför 2018 års budget. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 321, om riktlinjer för när och hur verksam-

hetsområden för vatten och avlopp (VA) inrättas. I samband med det genomfördes en 

kommunövergripande applicering av riktlinjerna inom befintlig bebyggelse, vilket resulterade 

i en utbyggnadsplan för vatten och avlopp. Utbyggnadsplanen antogs i samband med rikt-

linjerna och inrättandet av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för delar av 

Nötön och Renön inklusive preliminära verksamhetsområden för delar av Långnäs och 

Rosvik. 

 

Arbetet med riktlinjerna har resulterat i att ett stort antal fastigheter inte kommer att ingå i 

verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp under överskådlig tid. Dessa 

fastigheter kommer fortsättningsvis vara beroende av enskilda avloppsanläggningar. 

 

Utifrån de inventeringar av enskilda avlopp som hittills är genomförda, pekar resultatet på att 

många anläggningar behöver åtgärdas i närtid ur miljö- och hälsosynpunkt. Ur ett rättvise-

perspektiv är det dessutom viktigt att alla ska behandlas så lika som möjligt i och med att krav 

ställs på fastighetsägare som ingår i verksamhetsområden för VA att betala avgift och ansluta 

sig till VA-nätet. På samma sätt måste krav ställas på de fastighetsägare vars enskilda avlopp 

bedömts som undermåliga och bristfälliga. 

 

Det är dessutom av stor vikt att tillsynsplanen synkroniseras tidsmässigt med beslutad 

utbyggnadsplan för VA. Detta genom att i samband med utbyggnad inom respektive område 

låta fastighetsägare, som inte ligger inom beslutat/föreslaget verksamhetsområde för VA, 

erbjudas möjligheten att på eget initiativ (antingen enskilt eller samordnat med närliggande 

fastigheter) ansluta sig till det kommunala nätet. Kännedom om sin avloppsanläggnings 

aktuella status och eventuella framtida krav på åtgärder (det vill säga utökad tillsyn) kan 

komma att vara ett starkt motiv att ansluta sig. Att fler fastighetsägare än de inom fastslaget 

verksamhetsområde ansluter sig i samband med utbyggnation ger sammantaget en bättre 

miljömässig och ekonomisk lösning för båda parter. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden (MTN) ansvarar för tillsyn av enskilda avloppsanläggningar och 

för att kunna arbeta konsekvent och långsiktigt med denna tillsyn har det funnits ett behov av 

att ta fram en tillsynsplan som tar hänsyn till de nya förutsättningarna. 
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Konsultföretaget Vatten- och miljöbyrån har anlitats för att ta fram ett förslag på tillsynsplan 

(se bilaga Rapport Slutversion 2017-03-15). Planen hanterar i första hand de enskilda avlopp 

som inventerats under åren 2011 och 2016 (cirka 1 650 avlopp), vilket motsvarar ungefär 

hälften av de kända enskilda avloppen. De är avlopp som identifierats särskilt inom om-

vandlingsområden (tätare bebyggelse) och i närhet till känsliga recipienter (till exempel 

övergödda). 

  

Arbetet med tillsyn av de identifierade enskilda avloppen kommer att vara utdraget under en 

femårsperiod eftersom fastighetsägare med bristfälliga (gula) anläggningar får fem år på sig 

att åtgärda dem. Fastighetsägare med undermåliga (röda) avlopp får 0-2 år på sig att åtgärda 

sina anläggningar. Alla 1 650 inventerade fastigheter måste få en återkoppling på inven-

teringsresultatet, varav cirka 1 230 anläggningar har bedömts röda eller gula kommer att få 

krav på åtgärder. 

 

Tidsåtgången för tillsynen uppskattas till cirka 7 700 timmar (en årsarbetstid på 1 800 timmar 

är cirka 4,3 årsarbeten) av konsulten, vilket enheten för miljö- och hälsoskydd bedömer är 

korrekt. Vidare beräknar de att tillstånds-/anmälningsavgifter kan ge full kostnadstäckning för 

en heltidsanställd under minst tre år utifrån det lägre spannet av avgifter (avgift för anmälan 

om ändring), men troligen längre om man tar ut de ordinarie tillståndsavgifterna. I verklig-

heten kommer det att bli olika avgifter för olika tillstånds-/anmälningsärenden som tas ut 

varför den exakta summan är svår att bedöma i dagsläget. 

 

Miljö- och hälsoskydds bedömning av den ekonomiska kalkylen är att det blir en tids-

fördröjning från att en person börjar arbeta med tillsynen till dess att det genereras pengar i 

form av avgifter. Det kan ta upp till ett år innan full kostnadstäckning finns. Vidare bedömer 

enheten att det är sårbart att bara anställa en person för denna uppgift varför ett eventuellt 

överskott på grund av avgiftsfinansieringen skulle kunna användas dels för anställning av en 

extraresurs för att täcka upp för den första personen som utför tillsyn, dels för att fortsätta 

inventeringen av de återstående ca 1500 enskilda avloppen i kommunen. 

 

Historiskt sett har resurser för arbete med enskilt avlopp bara funnits för att hantera in-

kommande ansökningar och klagomål på befintliga avloppsanläggningar. Det har sedan 

tillståndskravet infördes 1969 inte utförts återkommande eller förebyggande tillsyn på 

enskilda avloppsanläggningar i Piteå kommun. Här finns en stor tillsynsskuld. I framtiden när 

allt är inventerat och åtgärdat finns ett långsiktigt behov av resurser för tillsyn av de till-

kommande 50-75 avlopp per år samt varje år ytterligare tillsyn av avlopp som passerat 

20-årsgränsen för kontroll av funktion och rening, det vill säga 50-75 avlopp till per år. Totalt 

långsiktigt behov när allt är inventerat och åtgärdat är resurser motsvarande tillsyn av 100-150 

enskilda avlopp per år. 

 

I dagsläget har miljö- och hälsoskydd resurser att hantera tillsyn av inkommande ärenden om 

enskilda avlopp, 50-75 per år. För att kunna bedriva tillsyn enligt föreslagen plan krävs en 

resursförstärkning motsvarande 600 000 kronor per år under fem år, det vill säga 1,0 tjänst per 

år från och med år 2018. 
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Beslutsunderlag 

 Rapport Slutversion 2017-03-15 

 Bilaga 14 Översikt inventeringsunderlag Piteå kommun 

 Bilaga 15 Områdesindelning inventerade fastigheter 
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§ 33 
 

Yttrande till miljöprövningsdelegationen över Podcomp AB:s 

tillståndsansökan om kompositproduktion på fastigheten Öjebyn 

119:1 i Piteå kommun 

Diarienr 2017-000017 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker Podcomp AB:s tillståndsansökan om komposit-

produktion, omfattande en årlig förbrukning av 1 000 ton polyester/vinylester och 2 ton 

aceton, under förutsättning att bolagets förslag till villkor gällande buller och stoft ändras 

enligt följande: 

 Den ekvivalenta ljudnivån får, som riktvärde, utomhus vid bostäder inte överstiga 

50 dB(A) vardagar utom lördagar kl. 06.00-18.00 

45 dB(A) lör-, sön- och helgdagar kl. 06.00-18.00 

45 dB(A) kvällstid kl. 18.00-22.00 

40 dB(A) nattetid kl. 22.00-06.00 

 

Momentana ljud nattetid får, som riktvärde, utomhus vid bostäder inte överstiga 55 

dB(A). 

 Utsläpp av stoft via spånsug får som riktvärde inte överstiga 5 mg/Nm3. 

Ärendebeskrivning 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län har gett miljö- och tillsyns-

nämnden möjlighet att yttra sig över Podcomp AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 

till kompositproduktion på fastigheten Öjebyn 119:1 i Piteå kommun. 

 

Bolaget producerar badrumsgolv till trähusbyggare. Produktionen kommer att utökas till att 

även omfatta kompletta badrumsmoduler. Produktionen sker i slutna processer med vakuum-

injiceringsteknik och materialen som används är glasfiber, polyester och PET-skum. Huvud-

delen av kemikalierna lagras inomhus. En IBC (intermediate bulk container - behållare för 

vätskor/last vanlig för transport av farligt gods) med acetonrester samt eventuellt en IBC med 

polyester eller vinylester kommer att lagras utomhus inom befintlig invallning.  

 

Lastning och lossning sker dagtid på vardagar. En dieseldriven hjullastare används vid 

lastning och lossning samt vid snöröjning. Antalet transporter till och från anläggningen 

bedöms uppgå till cirka 20 per vecka vid full produktion. 

 

Fastigheten Öjebyn 119:1 ligger inom ett område som omfattas av detaljplan och är avsatt för 

industriändamål (Kompositbyn). Liknande verksamhet bedrivs redan i området samt i lokalen, 

som delas med ABB AB Composites. Närmsta bostadshus ligger cirka 100 meter öst om 

fastigheten. 
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Bolaget redovisar i miljökonsekvensbeskrivningen vilka konsekvenser verksamheten kan för-

väntas medföra. Produktionen påverkar miljön negativt genom utsläpp av flyktiga organiska 

ämnen (till exempel styren) till luft. Styren är en kraftigt luktande gas. Bearbetningsprocessen 

ger upphov till stoftbildning som till viss del släpps ut i luften. Buller kan orsakas i samband 

med lastning och lossning av gods. Inget vatten används i tillverkningsprocessen. I händelse 

av brand inomhus kommer ingen släckvätska att kunna nå dagvatten eller sanitärt avlopp 

eftersom dessa brunnar är förslutna. Vid brand vid kemikalierna utomhus kommer 

släckvätskan att stanna i invallningen. 

 

Bolaget har lämnat följande förslag till villkor: 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska bolaget utforma anläggningen och bedriva 

verksamheten i huvudsaklig överrensstämmelse med vad som bolaget angivit i 

ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 

  

2. Avfall från verksamheten ska hanteras och sorteras så att materialet kan återvinnas i så 

stor utsträckning som möjligt. Brännbart avfall ska så långt som möjligt sorteras ut 

från icke brännbart avfall. 

  

3. Kemikalier och farligt avfall ska förvaras på sådant sätt att risk för förorening av mark 

och vatten inte föreligger. Platser där kemikalier och farligt avfall förvaras ska vara 

väl märkta. 

  

4. Flytande kemikalier samt farligt avfall som består av eller innehåller flytande hälso- 

och miljöfarliga ämnen ska förvaras i ett tätt invallat utrymme. Invallningen ska 

rymma den största behållarens volym plus 10 % av övrig lagrad volym. 

  

5. Utsläpp av styren till luft får inte överstiga 1 500 kg per år. 

  

6. Utsläpp av stoft via spånsug får som riktvärde inte överstiga 10 mg/Nm3. 

  

7. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får som riktvärde utomhus vid bostäder 

inte överstiga: 

55 dB(A) dagtid kl. 07.00-18.00 

50 dB(A) kvällstid kl. 18.00-22.00 

45 dB(A) nattetid kl. 18.00-22.00 

 

Momentana ljud nattetid får som riktvärde vid bostäder inte överstiga 60 dB(A). 

Motivering 

När det gäller utsläpp av stoft (villkor 6) konstaterar miljö- och tillsynsnämnden att bolagets 

förslag till riktvärde, 10 mg/Nm3, är dubbelt så högt som det riktvärde som gäller för ABB 

enligt tillståndsbeslut den 16 februari 2009, 5 mg/Nm3. Med tanke på att Podcomp och ABB 

kommer att använda samma spånsug anser nämnden att det är rimligt att villkoren gällande 

stoft likriktas, för att möjliggöra kontroll av efterlevnaden. 
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Miljö- och tillsynsnämnden anser att stoftvillkoret bör utformas på följande sätt: 

 Utsläpp av stoft via spånsug får som riktvärde inte överstiga 5 mg/Nm3. 

Miljö- och tillsynsnämnden konstaterar att bolagets förslag till villkor avseende buller (villkor 

7) ligger i samma nivå som gällande bullervillkor för ABB enligt tillståndsbeslut den 16 

februari 2009, med skillnaden att bolaget har föreslagit ett högre riktvärde, 60 dB(A), 

avseende momentana ljud nattetid vid bostäder än det som gäller för ABB, 55 dB(A). 

 

Eftersom det i detta fall handlar om nyetablering av verksamhet anser miljö- och 

tillsynsnämnden att kravet gällande buller bör utgå från de generella riktlinjer som 

Naturvårdsverket anger i rapport 6538 från april 2015. Nämnden anser inte att 

omständigheten att verksamhetslokalen delas med ABB utgör skäl nog att tillåta högre 

bullernivåer. Vidare anser nämnden att det är otänkbart att tillåta momentana ljud nattetid upp 

till 60 dB(A). 

 

Miljö- och tillsynsnämnden anser att bullervillkoret bör utformas på följande sätt: 

 Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får, som riktvärde, utomhus vid bostäder 

inte överstiga 

50 dB(A) vardagar utom lördagar kl. 06.00-18.00 

45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 06.00-18.00 

45 dB(A) kvällstid kl. 18.00-22.00 

40 dB(A) nattetid kl. 22.00-06.00 

 

Momentana ljud nattetid får som riktvärde vid bostäder inte överstiga 55 dB(A). 

Miljö- och tillsynsnämnden anser att verksamhetens lokalisering är lämplig och att tillstånd 

till verksamheten kan lämnas. Vidare tillstyrker nämnden bolagets förslag till villkor, men 

föreslår att villkoren avseende buller och stoft korrigeras enligt nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Podcomp AB 

 Bilaga A Samrådsredogörelse Podcomp AB 

 Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning Podcomp AB 
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§ 34 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 17MTN4 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens delegations-

bestämmelser. 

Beslutsunderlag 

 Yttrande till MMD gällande luftledning mellan Bonäset och Pitholm 

 Yttrande över överklagan om bullerstörning och krav på bulleråtgärder, Ursviken-Ragnars 

väg. Delegat Lars U Granberg 

 Yttrande över överklagan av beslut om etapp 3, Markbygden. Delegat Lars U Granberg 

 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten, Lindbäcksstadion. Delegat 

Lars U Granberg 

 Delegationslista ECOS 2017-02-01--2017-03-20 

 Beslut om undantag från generella förbud i strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 

miljöbalken. Delegat Lars U Granberg 
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§ 35 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17MTN6 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Cirkulär 17:10 från Sveriges Kommuner och Landsting: Förändrad 

miljöprövningsförordning och konsekvenser för taxan inom miljöbalkens område 

 Meddelande från styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) - Rökfritt Sverige 

2025 

 Information från Havs- och vattenmyndigheten - Miljökonsekvensbeskrivning och 

stödjande material till utkast havsplaner 

 Delgivningslista ECOS 2017-02-01--2017-03-20 

 Revisorernas slutdokument om årlig grundläggande granskning av miljö- och 

tillsynsnämnden 
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§ 36 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 17MTN7 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 20 Fokusdialog "Lika villkor", kvinnors hälsa- en 

förutsättning för tillväxt 

 Bilaga till Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 201-01-23 § 20 Fokusdialog "Lika villkor", 

kvinnors hälsa- en förutsättning för tillväx 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-01-23 § 31 Finanspolicy och Finansriktlinjer 

 Finansriktlinjer, KF-beslut 2017-01-23 § 31 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 3 Finanspolicy 

 Finanspolicy, KF-beslut 2017-02-13 § 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 12 Revidering av reglemente för miljö- och 

tillsynsnämnden 

 Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden, KF-beslut 2017-02-13 § 13 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 5 revidering av Piteå kommuns policy för 

kvalitetsarbete 

 Piteå kommuns policy för kvalitetsarbete, reviderad av KF 2017-02-13 § 5 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 4 Revidering av Policy för Piteå kommuns 

styrande dokument 

 Policy för Piteå kommuns styrande dokument, revidering av KF 2017-02-13 § 4 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 66 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för 

år 2016 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2016 

 Revisionsberättelse, bilaga till KF-beslut 2017-03-13 § 66 

 Slutdokument Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016, bilaga till KF-beslut 

2017-03-13 § 66 

 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31, bilaga till KF-

beslut 2017-03-13 § 66 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 68 Årsredovisning/bokslut samt 

koncernredovisning för år 2016 och anslagsöverföring till år 2017 

 Årsredovisning 2016, bilaga till KF-beslut 2017-03-13 § 68 

 Nyckeltal 2016, bilaga till KF-beslut 2017-03-13 § 68 

 Anslagsöverföring till år 2017, bilaga till KF-beslut 2017-03-13 § 68 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 69 Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 

2018-2020 samt budget för 2018 
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 Riktlinjer för Verksamhetsplan 2018-2020 och Budget 2018, bilaga till KF-beslut 2017-03-

13 § 69 

 Nämnds- och bolagsmål, bilaga 1a till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 Nyckeltal för övergripande mål i syfte att nå högre måluppfyllelse VEP 2018-2020, bilaga 

1b till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 Basnyckeltal, bilaga 1c till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 Koppling till Agenda 2030, bilaga 1d till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 Bilagor 2-5 till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 Beräkningsgrunder, bilaga 6 till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 Förteckning över aktuella styrande dokument i Piteå kommun, bilaga 7 till KF-beslut 

2017-03-13 § 69 

 Yrkande från Sverigedemokraterna, bilaga till KF-beslut 2017-03-13 § 69 
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§ 37 
 

Aktuella kurser och konferenser 2017 

Diarienr 17MTN10 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser Jonas Vikström (S) och Catrin Gisslin (MP) till nämndens 

representanter på konferensen "FAH Kommunerna och Miljön - Årskonferens" den 3-4 maj 

2017 i Stockholm. 

 

Ledamöterna återrapporterar om konferensens innehåll vid sammanträdet den 31 maj. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar om kurser och konferenser som kan vara av intresse för 

nämnden att delta i. 

 

Miljö-och tillsynsnämndens arbetsutskott väljer ut vilka kurser och konferenser som miljö- 

och tillsynsnämnden ska delta i. Nämnden beslutar därefter vilka ledamöter som ska delta i 

utvald kurs eller konferens. 

Beslutsunderlag 

 Kallelse till ordinarie förbundsstämma i FAH - Kommunerna och Miljön 
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§ 38 
 

Övriga frågor 

Diarienr 17MTN9 

Ärendebeskrivning 

1. Jonas Vikström (S) frågar vad som händer i ärendet om måsarna i Ringiusviken. 

Svar: Stefan Andersson, biolog och naturvårdshandläggare, berättar att skyddsjakt (på 

markägarens initiativ) ska ske innan häckningen kommer igång. 

Skottlossningstillståndet är klart från Polisen. Skrämselvimplar ska också placeras ut 

för att försöka förhindra häckning på platsen. 

  

2. Catrin Gisslin (MP) frågar om nämnden kan agera i frågor som handlar om det 

förebyggande drogarbetet bland unga. 

Svar: Ordförande tar på sig att undersöka detta till sammanträdet den 31 maj. 

  

3. Catrin Gisslin (MP) frågar om förvaltningen har kännedom om klagomål på doft från 

vattendrag. 

Svar: Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk planering, återkommer med information 

vid sammanträdet den 31 maj under punkten "Förvaltningschefen informerar". 

  

4. Catrin Gisslin (MP) frågar när det kommer att sättas upp skyltar om tomgångskörning. 

Svar: Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk planering, återkommer med information 

vid sammanträdet den 31 maj under punkten "Förvaltningschefen informerar". 

  

5. Catrin Gisslin (MP) har varit i kontakt med Trafikverket om trafiksituationen vid 

trafikplatserna Piteå Södra och Bergsviken samt vägsträckan däremellan. Trafikverket 

framför, genom Catrin Gisslin (MP), att de vill ta del av den skriftliga uppmaningen, 

som sändes till samhällsbyggnadsnämnden, så att de kan diarieföra den hos sig. 

Svar: Ordförande anser att Trafikverket, som myndighet, själva måste inkomma med 

begäran om de vill ha ut handlingar från miljö- och tillsynsnämnden. Miljö- och 

tillsynsnämnden har agerat i bullerfrågan Trafiksäkerhetsfrågan ansvarar inte nämnden 

för. 
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§ 39 
 

Informationsärenden 

Diarienr 17MTN8 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att informationspunkterna om de två tillsyns-

projekten avseende äldreboenden och vattenverk flyttas till sammanträdet den 31 maj. 

 

Ärendebeskrivning 

Stefan Andersson, biolog och naturvårdshandläggare, informerar nämnden om ekosystem-

tjänster. 

 

 

 

 

 


