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Beslutande  Lars U Granberg (S) (ordförande)  

Stig Sjölund (V) (vice ordförande)  

Jonas Vikström (S)  

Margit Johansson (S)  

Lennart Sundberg (S)  

Catrin Gisslin (MP)  

Ellinor Sandlund (M) 

Jeanette Åström (NS)  

Ivar Gustafsson (L)  

Nina Bladh (S) ersätter Beatrice Åström (S) 

Martin Åström (NS) ersätter Allan Samuelsson (C) 

  

Övriga deltagare Johan Wirtala, Avdelningschef, Fysisk planering 
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Ina Järlesjö, Nämndsekreterare 

Monica Lindberg, Alkoholhandläggare § 5 
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§ 1  
 

Avdelningschefen informerar 

Diarienr 17MTN2 

 
Ärendebeskrivning 

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

samhällsbyggnad. 
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§ 2  
 

Uppföljning Intern styrning och kontroll 2017 

Diarienr 16MTN119 

 
Beslut 

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

förvaltningen samt att verksamheten bedrivs på en övrigt tillfredsställande sätt. 

 
Ärendebeskrivning 

Nämnderna ska, enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 §, 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 (KF 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 2017-01-17 beslutat att anta internkontrollplan 2017. 

Internkontrollplan 2017 och uppföljningen av densamma ligger till grund för nämndens 

beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Uppföljning internkontroll 2017 

 Miljö- och tillsynsnämnden uppföljning intern styrning och kontroll 2017 
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§ 3  
 

Årsredovisning och bokslut 2017. 
Diarienr 17MTN74 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2017 

enligt bilagor Årsredovisning 2017 samt Nyckeltalsbilaga Årsredovisning 2017. 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att den interna kontrollen inom nämndens 

verksamhetsområden har varit tillräcklig. 

 
Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Johan Wirtala informerade muntligt om årsredovisning och bokslut 2017, då 

inga underlag är färdiga utifrån 2017 års brytpunkt. Handlingarna delas ut vid sammanträdet. 

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 2017. 

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

inom nämndens verksamhetsområden har varit tillräcklig. 

  
Beslutsunderlag 

 Nyckeltalsbilaga Årsredovisning 2017 MTN 

 Årsredovisning 2017 Miljö och tillsynsnämnden 
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§ 4  
 

Verksamhetsplan 2018 och fastställande av internbudget för Miljö- 

och tillsynsnämnden. 
Diarienr 17MTN28 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden fastställer internbudget.  

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har 2017-11-30, fastställt verksamhetsplan (VEP) 2018-2020. 

Miljö- och tillsynsnämnden har i uppgift att fastställa internbudget för 2018. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medlen enligt 

bilaga RAM 2018 och bilaga Intäkter och kostnader 2018 och föreslår att miljö- och 

tillsynsnämnden fastställer förslaget. Behovsutredning och tillsynsplan anger vilken 

verksamhet som ska utföras. 

 
Beslutsunderlag 

 RAM 2018 

 Intäkter och kostnader 2018 
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§ 5  
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten-Piteå 

Stadshotell 
Diarienr 17MTN75 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan för Piteå Stadshotell AB, 556577-8312, om 

serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få 

servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Piteå Stadshotell då 

bolaget har bytt ägare. 

 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt dagligen kl. 11:00-01:00, fredag-lördag kl. 

11:00-02:00. Juldagen, annandag jul, nyårsafton samt trettondagsafton till kl. 03:00. 

Onsdag, fredag och lördag under perioden 1/6- 31/8 kl. 11:00-03:00. 

Tider för rummet mittemot relax samt för slutna sällskap i relaxen kl. 11:00-01:00. 

Serveringsytor enligt gällande tillstånd. 

 

Serveringstillståndet är förenat med villkor: 

Servering får inte ske vid ungdomsarrangemang 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå Stadshotell AB, 556577-8312 har bytt ägare och har hos Miljö och tillsynsnämnden 

ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1 622) att servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Piteå Stadshotell. 

 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt dagligen kl. 11:00-01:00, fredag-lördag kl. 

11:00-02:00. Juldagen, annandag jul, nyårsafton samt trettondagsafton till kl. 03:00. 

Onsdag, fredag och lördag under perioden 1/6- 31/8 kl. 11:00-03:00. 

Tider för rummet mittemot relax samt för slutna sällskap i relaxen kl. 11:00-01:00. 

Serveringsytor enligt gällande tillstånd. 

Serveringstillståndet är förenat med villkor: 

Servering får inte ske vid ungdomsarrangemang. 

 

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 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. 
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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 §. Lokalerna är i 

dagsläget lämpliga ut brandsäkerhetssynpunkt enligt gällande serveringstillstånd. Max antal 

personer ska respekteras. Vid telefonsamtal med Räddningstjänsten framgår att en remiss 

skickas i vår när en ombyggnation av lokalerna skett och då tillståndshavaren ansöker om 

förändring av serveringsytor. 

 

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 Piteå Stadshotell om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

 Ändrade ägarförhållanden Piteå Stadshotell 
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§ 6  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 17MTN4 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden noterar delegationsbesluten. 

Miljö- och tillsynsnämnden tar yrkandet från Jonas Vikström (S) som sitt eget. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

Yrkanden 

Jonas Vikström (S) yrkar att redovisning av delegationsbeslut från ECOS skall förtydligas 

enligt tidigare redovisningar. 

Martin Åström (NS) bifall till yrkandet. 

 
Beslutsunderlag 

 Lista över serveringstillståndsbeslut 2017-11-13--2017-12-08 

 ECOS Delegationslista för delgivning 2017-11-02--2017-12-19 övriga yttranden 
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§ 7  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17MTN6 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden noterar delgivningarna. 

Miljö- och tillsynsnämnden tar yrkandet från Jonas Vikström (S) som sitt eget. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

Yrkanden 

Jonas Vikström (S) yrkar att redovisning av delegationsbeslut från ECOS skall förtydligas 

enligt tidigare redovisningar. 

Martin Åström (NS) bifall till yrkandet. 

 
Beslutsunderlag 

 ECOS delgivningslista 2017-11-02--2017-12-19 övriga yttranden 
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§ 8  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 17MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden noterar delgivningarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag att avveckla Stipendium för miljö- natur- och kulturmiljövård 

 Beslut om delegation av arbetsmiljöuppgifter 

 Policy för säkerhetsarbete i Piteå kommunkoncern - protokollsutdrag 

 Policy för säkerhetsarbete i Piteå kommunkoncern 

 Policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern 

 Protokollsutdrag - Policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern 

 Budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 samt kommunal skattesats för 2018 

 Protokollsutdrag 2017-11-20 - Budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 samt 

kommunal skattesats för 2018 

 § 291 Yttrande över Kommunal tillstyrkan av vindkraft 

 § 300 Riktlinje för sökbara medel med syfte att stödja innovation och 

verksamhetsutveckling 
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§ 9  
 

Informationsärenden 

Diarienr 17MTN8 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden noterar informationen. 

Miljö- och tillsynsnämnden ställer sig bakom projektrapport-Tillsyn av Piteå Kommuns 

skolor 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om: 

Projektrapport-Tillsyn av Piteå Kommuns skolor 2017. 

Vindkraft-lägesrapport. 

VA-kommunal utbyggnad. 

Frågor inför tilläggsbudget-Verksamhetsområde. 

4-kants samarbete. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport Tillsynsprojekt skolor 
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§ 10  
 

Av ledamöter väckta ärenden 

Diarienr 17MTN9 

 

 

 

 

 


