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Beslutande  Lars U Granberg (S) (ordförande) 

Stig Sjölund (V) (vice ordförande) 
Jonas Vikström (S) 
Margit Johansson (S) §§ 60-62, 65, 67-72 
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Ellinor Sandlund (M) 
Jeanette Åström (NS) §§ 60-62, 65, 67-72 
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Nina Bladh (S) ersätter Catrin Gisslin (MP) §§ 60-62, 65, 67-72 
Martin Åström (NS) ersätter Jeanette Åström §§ 63-66 

  

Övriga deltagare Jan Johansson (Förvaltningschef) 
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Josefin Fredriksson (Alkoholhandläggare) 
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Kommunrevisionen/KPMG (Revisionen) 
Ina Järlesjö (Nämndsekreterare) 
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§ 60  
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 17MTN2 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheten inom samhällsbyggnad. 
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§ 61  
 

Månadsrapport 
Diarienr 17MTN3 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Jan Johansson Förvaltningschef, informerar om oktober månads ekonomiska utfall. 
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§ 62  
 

Sammanträdesplanering MTN 2018 
Diarienr 17MTN65 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2018 
enligt sammanträdesplanering 2018 inklusive AU. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad presenterar förslag på sammanträdesplanering för 2018. Planeringen avser 
sammanträdesdagar för nämnd och presidieberedning. Planeringen visar också övergripande 
ärenden som återkommer årligen. 
 
För att effektivisera nämndens och förvaltningens arbete avskaffas nämndens arbetsutskott. 
Genom att göra detta kan 150 tkr omfördelas från politiskt arbete till verksamhet. 
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§ 63  
 

Revisorernas grundläggande granskning 2017 för miljö- och 
tillsynsnämnden 
Diarienr 17MTN59 
 
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. 
 
Genomgång av Kommunrevisionens enkät, se bilaga, som är en del i den grundläggande 
granskningen av nämnden. 
Revisionsbyrån KPMG (kommunens revisionsbyrå) önskar få sig tillskickat följande: 
Tillsynsplan samt Internkontrollplan. 
Mikael Ferm, Enhetschef Fysisk planering, skickar planerna. 
 
Beslutsunderlag 
• Frågor inför grundläggande granskning 2017 
• Revisorernas enkät grundläggande granskning 2017/ Arbetsutskottets förslag 
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§ 64  
 

Informationsärenden 
Diarienr 17MTN8 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen informerar om: 
 
Projekt tillsynsrapport tobak, folköl och receptfria läkemedel 2017 - Marlene Sjölund 
Avrapportering kurs Kommunerna och miljön - Ellinor Sandlund och Martin Åström 
 
Beslutsunderlag 
• Rapport Tillsynsprojekt tobak, folköl o receptfria läkemedel 2017 
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§ 65  
 

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Diarienr 17MTN67 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att 
1. godkänna förslaget till ändring av taxebilaga 1 samt 2 för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 2018 
2. begära att kommunfullmäktige fastställer taxorna att gälla från och med den 1 januari 2018. 
  
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden tillämpar av kommunfullmäktige antagen taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan bygger på ett underlag utarbetat av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Bestämmelserna behöver nu revideras bland annat på grund 
av ändringar som skett i miljöprövningsförordningen (2013:251). 
 
Ändringar i taxebilaga 1 
Ändringar som uppstått efter att förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen skrivits om så att i stället för att reglera ozonpåverkan regleras kli-
matpåverkan. Tillsyn över kosmetiska produkter och tatueringsfärger har också tillkommit. 
För några verksamheter har justeringar gjorts motsvarande den faktiskt nedlagda tiden. 
 
Ändringar i taxebilaga 2 
Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal ändringar i miljöprövningsförordningen. De flesta 
förändringarna i förordningen beror på en anpassning till framförallt industriutsläppsdirektivet 
(IED). Det kan vara vissa ord eller begrepp som ändrats, ändrade paragrafer i hänvisningarna 
eller att hänvisningar till andra punkter har tagits bort beroende på att det införts intervall för 
till exempel produktion av något. Många beskrivningar har ändrats för att tydliggöra vad som 
är en IED-verksamhet och inte. Flera har därför delats upp i nya punkter. För alla 
beskrivning-ar som innebär IED-verksamhet har ett tillägg gjorts i verksamhetskoden, -i. På 
flera IED-punkter har det lagts till en dygns- eller timnivå som komplement till årsnivån. 
Detta följer av anpassningen till industriutsläppsdirektivet. För ett antal punkter har texten 
ändrats så att be-tydelsen eller intervallen ändrats mer än marginellt. 
 
För några hälsoskyddsverksamheter har justeringar gjorts motsvarande det faktiska behovet. 
 
Beslutsunderlag 
• Ändring av taxa enligt miljöbalken, taxebilaga 1 
• Ändring av taxa enligt miljöbalken, taxebilaga 2 
• Ändring av taxa enligt miljöbalken, bilaga 3 
• Ändring av taxa enligt miljöbalken, bilaga 4 
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§ 66  
 

Avgifter för serveringstillstånd i Piteå kommun 
Diarienr 17MTN68 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. att anta ansöknings- och anmälningsavgifterna enligt förslag 
2. att anta fasta tillsynsavgifter enligt förslag 
3. att anta uppräknade tillsynsavgifter baserad på redovisad omsättning alkohol enligt förslag 
4. Ansökningsavgifterna räknas upp årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). 
5. Anmälningsavgifterna, avgiften för att avlägga prov i alkohollagen samt påminnelse-
avgiften för utebliven restaurangrapport fastställs enligt förslag och ses över vid behov (ingen 
årlig uppräkning). 
6. Tillsynsavgifterna föreslås oförändrade och ses över vid behov (ingen årlig uppräkning). 
7. Tillsynsavgifterna baserad på redovisad omsättning såld alkohol, fastställs och ses över vid 
behov (ingen årlig uppräkning). 
8. De nya avgifterna ska gälla from 2018-01-01. 
  
Ärendebeskrivning 
Enligt alkohollagen 8 kap 10 § har kommunen rätt ta ut en avgift för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen. 
 
En grundtanke med detta förslag är att avgifterna ska vara logiska och enkla att förstå för 
restaurangägarna. Avgiftssystemet ska vara så utformat att det inte upplevs som byråkratiskt 
och/eller krångligt. 
 
Förslaget grundas på jämförelse med andra kommuner i landet. 
Ansökningsavgiften eller anmälningsavgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om 
den som söker inte får tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga Avgifter serveringstillstånd 
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§ 67  
 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för xxx 
Diarienr 17MTN64 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutar: 
 
1. att bevilja ansökan för xxx om serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § 
Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker vid xxx. 
 
2. Serveringstillståndet gäller i restaurangen med tillhörande uteservering, enligt ritning. 
 
3. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt dagligen kl 11.00 – 01.00, fredag, lördag 
samt dag före röd dag 11.00-02.00, onsdag, fredag, lördag under perioden 1/6 – 31/8 samt 
juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton 11.00 – 03.00. 
 
Ärendebeskrivning 
xxx 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 xxx. 
 
Serveringstillståndet gäller i restaurangen med tillhörande uteservering, enligt ritning. 
 
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt dagligen kl 11.00 – 01.00, fredag, lördag samt 
dag före röd dag 11.00-02.00, onsdag, fredag, lördag under perioden 1/6 – 31/8 samt juldagen, 
annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

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 
enligt gällande livsmedelslagstiftning. Sökande erbjuder en godkänd meny. Lokalens 
belägenhet utgör ur ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet. 
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. 
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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 till allmänheten kan meddelas. 
 
Beslutsunderlag 
• Ritning xxx 
• Utredning xxx 
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§ 68  
 

Stadigvarande provsmakningstillstånd utan serveringstillstånd för 
xxx 
Diarienr 17MTN66 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutar: 
 
1. att bevilja ansökan om provsmakningstillstånd för xxx, enligt 
8 kap 7 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl till allmänheten. 
 
2. Serveringstillståndet gäller vid xxx, enligt ritning. 
 
3. Provsmakningstillståndet är avsett att gälla dagligen 11:00 – 01:00. 
 
Ärendebeskrivning 
xxx, har hos Miljö och tillsynsnämnden ansökt om provsmakningstillstånd enligt 8 kap 7 § 
Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl till allmänheten vid xxx, enligt ritning. 
Provsmakningstillståndet är avsett att gälla dagligen 11:00 – 01:00. 

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 visad och styrkt. Bolaget är momsregistrerat och 
har F-skatt. 
 
Lokalen är ett godkänt skatteupplag enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Bolaget har 
den kunskap som krävs i svensk alkohollagstiftning. Lokaler som används för servering till 
allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska vara lämpliga från brandsäkerhets-
synpunkt, enligt alkohollagen 8 kap 16 §. Enligt räddningstjänsten uppfyller serveringsstället 
dessa krav med de förutsättningar som anges i yttrandet. 
 
Nämnden bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och handlingar samt 
platsbesök att sökanden och lokalen uppfyller alkohollagstiftningens krav och att ett 
stadigvarande provsmakningstillstånd till allmänheten kan meddelas. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning provsmakningstillstånd för xxx 
• Ritning möblering xxx 
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§69  
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 17MTN4 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Serveringstillstånd xxx - delegat ordf. Lars U Granberg 
• Yttrande över revisionens granskning av ärendeberedningen - delegat Johan Wirtala 
• Delegationslista ECOS 20170822-20171022 
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§ 70  
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 17MTN6 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Svar på interpellation om sommarens Watercross i centrala Piteå Södra Hamn 
• Delgivningslista ECOS 20170822-20171022 
• Delgivningslista övriga yttranden ECOS 20170822-20171022 
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§ 71  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 17MTN7 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
• Förtydligande av Bestämmelser för utdelning av minnesgåvor till arbetstagare i Piteå 

kommun 
• §239 Yttrande över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö 

och vattenkraft 
• Kommunfullmäktige 2017-06-26 §177 Medborgarförslag angående att upprätta en 

kommunal fiskevårdsplan. 
• §214 2017-10-16 Samverkansöverenskommelse med Piteå Summer Games 
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§ 72  
 

Av ledamöter väckta frågor 
Diarienr 17MTN9 
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