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§ 40 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 17MTN2 

Ärendebeskrivning 

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

samhällsbyggnad. 
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§ 41 
 

Månadsrapport april 
Diarienr 17MTN3 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger månadsrapporten för april 2017 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk planering, informerar om månadsrapporten för april 

2017. 

Beslutsunderlag 

Bilaga Månadsrapport för MTN april 
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§ 42 
 

Yttrande till kommunrevisionen om granskning 2016 

Diarienr 16MTN110 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden redovisar följande åtgärder till kommunrevisionen för att nå 

verksamhetsmässiga mål: 

1. Samhällsbyggnad har med hjälp av redan tidigare höjda taxor kunnat anställa 

ytterligare en inspektör. 

  

2. Samhällsbyggnad har påbörjat arbete med digitalisering och har beställt ett nytt 

ärendehanteringssystem (Ecos 2) som bör medföra minskad administrativ tid till 

förmån för fler inspektioner på fältet. 

  

3. Samhällsbyggnad har samlat administrativ personal i en ny enhet, Servicecenter, vilket 

på sikt kommer att medföra effektivare administration och möjliggöra mer 

inspektionstid. 

  

4. Samhällsbyggnad har genom den av nämnden antagna behovsutredningen, med 

tillhörande godkänd tillsynsplan, konstaterat att resurser saknas. Situationen i 

kommunen inom området vatten och avlopp (VA) är sådan att tillsynsarbetet måste 

öka och därför har miljö- och tillsynsnämnden äskat mer medel för att möjliggöra en 

rekrytering inom området. 

Miljö- och tillsynsnämnden informerar kommunrevisionen om att nämnden nu har genomfört 

en egen riskanalys och har en godkänd internkontrollplan. 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisorerna har inkommit med ett slutdokument daterat 2017-02-21 till miljö- och 

tillsynsnämnden. 

 

Revisorerna vill få nämndens kommentarer till följande två synpunkter: 

 Det är allvarligt att nämnden inte når upp till sina verksamhetsmässiga mål. Nämnden 

behöver vidta åtgärder för detta. 

 Nämnden behöver genomföra en egen riskanalys samt utifrån det besluta om en 

internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 

Slutdokument om årlig grundläggande granskning miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 43 
 

Stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten – Restaurang 

Sundet 

Diarienr 17MTN36 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Amet in Tempore AB, med 

organisationsnummer 556967-7114, om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten. 

 

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten vid Restaurang Sundet i Piteå med tillhörande uteservering enligt bilaga ”Ritning 

serveringsytor Restaurang Sundet” (dnr 17MTN36-2). 

 

Serveringstillståndet gäller året runt kl. 11-01. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 

2010:1622). 

Ärendebeskrivning 

Amet in Tempore AB, 556967-7114, har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om tillstånd 

enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622) för att servera starköl, vin, spritdrycker och 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Restaurang Sundet med tillhörande 

uteservering, enligt ritning. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt kl. 11-01. 

Motivering 

Enligt alkohollagen 8 kap. 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i 

övrigt är lämplig att bedriva verksamheten, samt att verksamheten kommer att bedrivas i 

enlighet med de krav som ställs i denna lag. 

 

Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos skattemyndigheten, 

kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. 

 

Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap. 15 § alkohollagen. Köket är registrerat 

som livsmedelsanläggning. Sökande erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur 

ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet. 

 

Miljö- och hälsoskydd bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och handlingar 

att sökanden och lokalen uppfyller alkohollagstiftningens krav och att ett stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten kan meddelas. 

Beslutsunderlag 

Ansökan Restaurang Sundet 

Ritning serveringsytor Restaurang Sundet 
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Utredning Restaurang Sundet  
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§ 44 
 

Stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten - Arnes Kök & 

Catering 

Diarienr 17MTN37 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Hälsokällan i Piteå AB, med 

organisationsnummer 556791-8437, om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten. 

 

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten vid Arnes kök & Catering. Serveringsytorna avser restaurang, lilla salongen, 

foajén, bakgård och uteservering enligt bilaga ”Ritning serveringsytor Arnes Kök & Catering” 

(dnr 17MTN37-2). 

 

Tillståndet för pausservering i foajén gäller endast vin, öl och andra jästa alkoholdrycker vid 

vissa kulturarrangemang. 

 

Serveringstillståndet gäller året runt kl. 11-01. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 

2010:1622). 

Ärendebeskrivning 

Hälsokällan i Piteå AB, 556791-8437, har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om 

serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Arnes kök & Catering. 

Serveringsytorna avser restaurang, lilla salongen, foajén, bakgård och uteservering, enligt 

ritning. Ansökan i foajén gäller för pausservering vid vissa kulturarrangemang. Pausservering 

omfattar endast vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. Serveringstillståndet är avsett att gälla 

året runt kl. 11-01. 

Motivering 

Enligt alkohollagen 8 kap. 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i 

övrigt är lämplig att bedriva verksamheten, samt att verksamheten kommer att bedrivas i 

enlighet med de krav som ställs i denna lag. 

 

Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos skattemyndigheten, 

kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. 

 

Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap. 15 § alkohollagen. Köket är registrerat 

som livsmedelsanläggning. Sökande erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur 

ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet. 

 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 10 (17) 

Sammanträdesdatum  

2017-05-31  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Miljö- och hälsoskydd bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och handlingar 

att sökanden och lokalen uppfyller alkohollagstiftningens krav och att ett stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten kan meddelas. 

Beslutsunderlag 

Ansökan Arnes Kök & Catering 

Ritning serveringsytor Arnes Kök & Catering 

Utredning Arnes Kök & Catering 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 11 (17) 

Sammanträdesdatum  

2017-05-31  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 45 
 

Stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten - Borgaruddens 

havsbad och camping 

Diarienr 17MTN39 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Evereca AB, med organisationsnummer 

559099-3449, om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten. 

 

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten vid Borgaruddens Havsbad och Camping. Serveringsytorna avser altan, i tält 

samt område mellan altan och tält, enligt bilaga ”Ritning serveringsytor Borgaruddens 

camping” (dnr 17MTN39-2). 

 

Serveringstillståndet gäller året runt kl. 11-01. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 

2010:1622). 

Ärendebeskrivning 

Evereca AB, orgnr: 559099-3449, har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om tillstånd 

enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Borgaruddens Havsbad och Camping på altan, 

i tält samt område mellan altan och tält, enligt ritning. Serveringstillståndet är avsett att gälla 

året runt kl. 11-01. 

Motivering 

Enligt alkohollagen 8 kap. 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i 

övrigt är lämplig att bedriva verksamheten, samt att verksamheten kommer att bedrivas i 

enlighet med de krav som ställs i denna lag. 

 

Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos skattemyndigheten, 

kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det förekommer inget i dessa yttranden som 

negativt påverkar prövade personers lämplighet att inneha serveringstillstånd. Finansiering är 

visad och styrkt. Bolaget är arbetsgivar- och momsregistrerat samt har F-skatt. 

 

Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap. 15 § alkohollagen. Köket är registrerat 

för verksamheten. Sökande erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur 

ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet. 

 

Ägare Eric Jacobsson har 2017-03-14 avlagt prov mot Folkhälsomyndigheten med godkänt 

resultat. Eric är även utbildad i Ansvarsfull alkoholservering 2017. 
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Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska 

vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt, enligt alkohollagen 8 kap. 16 §. Enligt 

räddningstjänsten uppfyller serveringsstället dessa krav med de förutsättningar som yttrandet 

anger. 

 

Miljö- och hälsoskydd bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och handlingar 

samt platsbesök att sökanden och lokalen uppfyller alkohollagstiftningens krav och att ett 

stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten kan meddelas. 

Beslutsunderlag 

Ansökan Borgaruddens camping 

Ritning serveringsytor Borgaruddens camping 

Utredning Borgaruddens camping 
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§ 46 
 

Informationsärenden 

Diarienr 17MTN8 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om: 

1. alkoholtillstånd vid stora evenemang i sommar 

2. tillsynsprojekt äldreboenden 

3. tillsynsprojekt vattenreningsverk 

4. ekosystemtjänster, del 2. 

Ledamot Jonas Vikström (S) informerar om: 

1. FAH-konferensen Kommunerna och miljön, 3-4 maj. 

Beslutsunderlag 

Rapport Tillsynsprojekt äldreboenden 2016 

Rapport Tillsynsprojekt vattenreningsverk 2016 
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§ 47 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17MTN6 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delgivningslista ECOS 2017-03-21--2017-05-10 

Delgivningslista övriga yttranden ECOS 2017-03-21--2017-05-10 
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§ 48 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 17MTN7 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27 § 66 Remiss angående Blåsmark Vindkraft AB:s 

ansökan om tillstånd att få höja totalhöjden från 150 m till 200 m 

Yttrande, bilaga 16KS788-6 till kommunstyrelsens beslut 2017-02-27 § 66 

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27 § 67 Remiss angående wpd Onshore Råliden AB: s 

ansökan om tillstånd att anlägga och driva 54 vindkraftverk i Piteå och Skellefteå kommuner 

Yttrande, bilaga 16KS789-5 till kommunstyrelsens beslut 2017-02-27 § 67 

Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets au 

Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 138 Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande 

extremism 

Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism - bilaga till beslut 2017-04-25 § 138 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 143 Revisionsrapport miljö- och tillsynsnämnden 

2016 

Bilaga till beslut 2017-04-25 § 143 Revisionsrapport miljö- och tillsynsnämnden 2016 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 151 Fördjupad månadsrapport januari-mars 2017 

Fördjupad månadsrapport mars 2017, bilaga till beslut 2017-04-25 § 151 
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§ 49 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 17MTN4 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan för avvikelser vid livsmedelskontrollrevision till LST 2017-03-29, 

delegationsbeslut Lars U Granberg 

Bilaga 1 till åtgärdsplan - fördelning av anläggningar 

Bilaga 2 till åtgärdsplan - kontrollmetod områden besöksfrekvens 

Yttrande till MMD bullerstörningar Dragaliden 2017-03-29, delegationsbeslut Lars U 

Granberg 

Bilaga till yttrande över bullerstörningar Dragaliden 

Delegationslista ECOS 2017-03-21--2017-05-10 
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§ 50 
 

Övriga frågor 

Diarienr 17MTN9 

Ärendebeskrivning 

Ledamöterna har inga frågor att ta upp. 

 

 

 

 

 


