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§ 30  
 

Avdelningschefen informerar 

Diarienr 18MTN2 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Johan Wirtala informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad. 
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§ 31  
 

Månadsrapport 

Diarienr 18MTN3 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar lägga månadsrapporten för april 2018 till handlingarna. 

 

  

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för april månad 2018. 

 

  

 
Beslutsunderlag 

 Ekonomiskt utfall per ansvar Miljö- och tillsynsnämnden april 2018 
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§ 32  
 

Tillsättande av dataskyddsombud. 
Diarienr 18MTN25 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att utse Ulf Gustafsson till dataskyddsombud för miljö- 

och tillsynsnämnden. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att finansiera tjänsten som dataskyddsombud enligt 

föreslagen kostnadsfördelning. 

 
Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 och 

kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett 

dataskyddsombud (DSO). Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i 

dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 

Datainspektionen. 

 

Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. 

En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och 

rådgivande funktion renodlas. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till 

den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs. Det innebär att 

organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 

dataskyddsombudet. 

 

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens 

och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om 

dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och 

förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i 

organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Det är alltså inte ombudet som 

ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och 

arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga att krav efterföljs. Om en organisation inte har följt 

reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet. 

 

Sammanfattningsvis ska dataskyddsombudet: 

• informera och ge råd inom organisationen om vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning 

• övervaka att reglerna i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning följs 

samt se till att organisationens strategi för skydd av personuppgifter efterlevs, bland annat 

genom utbildning och intern granskning 

• fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och även i övrigt samarbeta med 

tillsynsmyndigheten 

 

Kostnad och kostnadsfördelning 

Kostnadsberäkningen grundar sig på Piteå kommuns självkostnadsmodell samt kostnader för 
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utbildningsinsatser, kompetensutveckling samt systemutveckling. Den totala kostnaden är 

beräknad till 800 000 kronor i ett heltidsmått för år 2018. Kostnaden och fördelningen mellan 

nämnder och bolag ska också vara konstant under 3 år dvs t o m 2020-12-31. Därefter ska en 

översyn av kostnader och fördelning ske. 

 

Kostnaden för ett gemensamt dataskyddsombud delas genom att alla nämnder och bolag 

bidrar till finansieringen med dels en baskostnad på 15 000 kr vardera och dels en kostnad 

som grundar sig på fördelning med omsättning respektive antal anställda som grund. 

 

Fördelningen av kostnaderna skulle då bli enligt nedan: 

Kommunledningsförvaltningen och Räddningstjänsten KS/KF 43 166 kr 

Fastighets- och serviceförvaltningen FSN 65 747 kr 

Utbildningsförvaltningen BUN 185 697 kr 

Socialförvaltningen SN 204 055 kr 

Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN/MTN 59 927 kr 

Kultur, park- och fritidsförvaltningen KFN 31 691 kr 

Överförmyndarnämnden ÖFN 15 341 kr 

Summa kommun 605 624 kr 

 

PIKAB Bolagsstyrelse 15 105 kr 

AB PiteEnergi Bolagsstyrelse 54 970 kr 

Pireva AB Bolagsstyrelse 30 491 kr 

PiteBo AB Bolagsstyrelse 34 155 kr 

Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsstyrelse 25 051 kr 

Piteå Science Park AB Bolagsstyrelse 16 976 kr 

Piteå Hamn AB Bolagsstyrelse 17 629 kr 

Summa bolagen 194 376 kr 

 

Totalt 800 000 kr 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-03-27 § 52 Förslag till 

tillsättande av Dataskyddsombud 
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§ 33  
 

Begäran om att länsstyrelsen överlåter tillsynen över 

Svensbyfjärdens vattenskyddsområde till miljö- och tillsynsnämnden. 
Diarienr 18MTN28 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att enligt 18 och 

19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) begära att Länsstyrelsen i Norrbottens län överlåter 

tillsynen över Svensbyfjärdens vattenskyddsområde till Piteå kommuns nämnd för 

miljöfrågor, för närvarande miljö- och tillsynsnämnden 

 
Ärendebeskrivning 

Svensbyfjärden utgör dricksvattentäkt för Piteå kommuns huvudvattentäkt som förser 

merparten av kommunens invånare med dricksvatten. Det är angeläget att vattentäkten får ett 

skydd som säkerställer dricksvattenförsörjningen för framtiden. 

 

Arbete med att få till stånd ett vattenskyddsområde har pågått under ett antal år. Ett förslag till 

avgränsning och skyddsföreskrifter har samråtts under 2016 (bilaga 5). Många synpunkter 

inkom och en omfattande översyn av förslaget har genomförts (bilaga 6). 

 

Riskanalysen i bilagd ansökan har reviderats och sedan legat till grund för förslag till 

utbredning och avgränsning av skyddsområdet (bilaga 2) samt till skyddsföreskrifter (bilaga 

4). I föreliggande förslag har skyddsområdets utbredning minskat och i skyddsföreskrifterna 

har flera av de tidigare regleringarna tagits bort. 

 

Skyddsföreskrifterna är ett av verktygen för att skydda vattentäkten men andra 

riskreducerande åtgärder behövs också. Piteå kommun avser att systematiskt arbeta med andra 

riskreducerande åtgärder såsom skyltning av området och regelbunden översyn av 

riskanalysen. 

 

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om vattenskyddsområden som har beslutats av 

länsstyrelsen. Enligt miljötillsynsförordningen kan dock tillsynen överlåtas till kommunal 

nämnd om kommunfullmäktige begär det. Enligt utförd konsekvensanalys (bilaga 7) bedöms 

tillsynsarbetet bli resurskrävande för tillsynsmyndigheten, framförallt under den inledande 

fasen. 

 

Bilaga 1-7 utgör det fullständiga underlag som kommer att skickas till Länsstyrelsen i 

Norrbottens län vid ansökan om att inrätta vattenskyddsområde, fastställa skyddsföreskrifter 

samt begära överlåtelse av tillsynen. 

 

Motivering 
Det bedöms vara rimligt att tillsynen över vattenskyddsområdet hanteras lokalt så att den kan 

samordnas med miljö- och tillsynsnämndens övriga tillsynsuppgifter. Nämnden har 

kompetens att utföra tillsynsarbetet. För handläggning av tillståndsansökningar enligt 

skyddsföreskrifterna samt visst tillsynsarbete kan avgift tas ut. Det bedöms även tillkomma 

tillsynsarbete där ingen tillsynsavgift kan tas ut. 
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Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 - Ansökan 

 Bilaga 2 - Kartor 

 Bilaga 3 - Tekniskt underlag, inkl bilagor 

 Bilaga 4 - Skyddsföreskrifter 

 Bilaga 5 - Samrådsredogörelse, inkl bilaga 

 Bilaga 6 - Översyn Ramböll 2018 

 Bilaga 7 - Konsekvensanalys 
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§ 34  
 

Stadigvarande tillstånd, allmänheten att servera alkoholdrycker för 

till allmänheten för MD´s Jävrebyn AB. 
Diarienr 18MTN27 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att bevilja ansökan för MD´s Jävrebyn AB orgnr: 

559137-4623 om serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen 

(2010:1622) att få servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker vid MD´s 

restaurang i Jävrebyn med tillhörande uteservering, enligt ritning. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

Serveringstid dagligen 11:00 – 24:00. 

 
Ärendebeskrivning 

MD´s Jävrebyn AB orgnr:559137-4623 har hos Miljö och tillsynsnämnden ansökt om 

tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, sprit och andra 

jästa alkoholdrycker till allmänheten vid MD´s restaurang i Jävrebyn med tillhörande 

uteservering, enligt ritning. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

Serveringstid dagligen 11:00 – 24:00. 

 

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 arbetsgivar- och moms 

registrerat och har F-skatt. 

 

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

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

ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet. 

 

Sökanden har 2018-04-17 avlagt prov mot Folkhälsomyndigheten för att visa att han har 

tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. De kommer att gå Ansvarsfull 

Alkoholservering under hösten 2018. 

 

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 anges i 

yttrandet. 
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Beslutsunderlag 

 Ritning 
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§ 35  
 

Stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten 

för Burmans Måleri Allservice och Fastigheter AB vid Borgaruddens 

Camping i Norrfjärden. 
Diarienr 18MTN29 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att bevilja ansökan för Burmans måleri Allservice 

fastigheter AB 556768-5762 om serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § 

Alkohollagen (2010:1622) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 

alkoholdrycker, vid Borgaruddens Camping i Norrfjärden. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt i restaurang med uteservering och 

konferensrum, enligt ritning. 

Serveringstid 11.00 – 01.00. 

 
Ärendebeskrivning 

Burmans Måleri Allservice & Fastigheter AB org.nr. 556768-5762 har hos Miljö och 

tillsynsnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622)  att servera 

starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Borgaruddens 

Camping i Norrfjärden. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt i restaurang med uteservering och 

konferensrum, enligt ritning. 

Serveringstid 11.00 – 01.00. 
Motivering 

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 1 

 Ritning2 
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§ 36  
 

Tillsynsärende yttrande att servera alkoholdrycker för O´Learys i 

Piteå 

Diarienr 18MTN30 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att enligt 9 kap 17 § i alkohollagen (2010:1622) meddela 

varning till DH Kök och Bar AB orgnr. 556782-6812 för att de inte följt de bestämmelser som 

gäller för servering enligt alkohollagen 8 kap 18 § samt 8 kap 19 § 

 
Ärendebeskrivning 

DH Kök och Bar AB Orgnr. 556782-6812 har meddelats tillstånd att servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra alkoholhaltiga drycker vid O´learys i Piteå. 

Serveringstider: 

Vardagar 11-01 

Fredag – lördag 11-02 

Onsdag, fredag, lördag under perioden 1/6 -31/8: 11-03 

Serveringstider uteservering: 1/5 – 30/9: 11-01 

Miljö och tillsynsnämnden har på nedan angivna skäl fått anledning utreda huruvida 

serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt 

huruvida åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell. 

  

Utredning 
Tillsyn av alkoholhandläggare, polis, räddningstjänsten, skatteverket samt 

livsmedelsinspektör 2018-04-27 kl. 23.40 – 00.00. Vi togs emot av Dennis Gunnarsson 

881127-8558  som sa sig vara serveringsansvarig. Vid kontroll av inlämnad lista på 

serveringsansvarig personal visar det sej att han inte är anmäld till kommunen. 

Enligt alkohollagen 8 kap 18§ 

Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över 

serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Den som är 

serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina 

personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.  

Bestämmelsen innebär att tillståndshavaren ska anmäla till kommunen den eller de personer 

som utsetts att ansvara för servering av alkoholdrycker. Serveringsansvarig person skall ha 

tillräcklig kunskap i svensk alkohollagstiftning för att kunna sköta uppgiften som ansvarig för 

serveringen. Tillståndshavaren svarar för att en serveringsansvarig person är lämplig för 

uppgiften och medveten om sitt ansvar. Om en serveringsansvarig visar sig olämplig skall 

tillståndshavaren skilja denne från uppgiften. 

Tillståndshavaren är även skyldig att anmäla när en persons serveringsansvar upphör, t.ex. när 

en serveringsansvarig slutar sin anställning eller skiljs från uppgiften. 

  

2018-04-30 (valborgsmässoafton) får alkoholhandläggare via telefon av polisen veta att 

O´learys har öppet till 02.00. Den beviljade serveringstiden är till 01.00. 

Enligt alkohollagen 8 kap 19 § 

Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av tiden 

för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. 
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Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 

alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 

01.00. 

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

  

Alkoholhandläggaren meddelar tillståndshavaren via telefon att alkoholhandläggaren fått 

kännedom om att de måndag 30 april 2018 haft öppet en timme längre än beviljad 

serveringstid. De säger att de trodde att serveringstiden var till 02.00 då det var dag före röd 

dag. 

  

DH Kök och Bar AB har nedan beviljade serveringstider: 

Vardagar 11-01 

Fredag – lördag 11-02 

Onsdag, fredag, lördag under perioden 1/6 -31/8: 11-03 

Serveringstider uteservering: 1/5 – 30/9: 11-01 

  

Sammantaget anser tillsynsmyndigheten detta vara av så allvarlig karaktär att vi föreslår en 

varning enligt alkohollagen 9 kap 17 § 

  

Kommunicering 
DH Kök och Bar AB har tagit del av utredningen den 2018-05-14 

 
Beslutsunderlag 

 00804002 

 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 15 (21) 

Sammanträdesdatum  

2018-05-23  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 37  
 

Revisorernas grundläggande granskning 2018 för miljö- och 

tillsynsnämnden 

Diarienr 18MTN17 

 

 
Beslutsunderlag 

 Granskningsmeddelande Intern kontroll - revisorerna 
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§ 38  
 

Revisorernas grundläggande granskning 2017 för miljö- och 

tillsynsnämnden 

Diarienr 17MTN59 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar påpeka att enligt Behovsutredning- och tillsynsplan som 

måste finnas enligt lag så påvisas en differens där tillsynsplanen inte når upp till det behov 

som finns. 

 
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. 

 

Revisorerna besöker miljö- och tillsynsnämnden den 15 november. Kommunrevisionen 

tillämpar en enkät, se bilaga, som en del i den grundläggande granskningen. 

Kommunrevisionen kommer att använda dessa frågeställningar som utgångspunkt för 

dialogen med nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Revisionsrapport grundläggande granskning 2017 

 Behovsutredning 2018-2020 Tillsynsplan 2018 inkl sammanfattande tabell slutlig 

 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17 (21) 

Sammanträdesdatum  

2018-05-23  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 39  
 

Aktuella kurser och konferenser 2018 

Diarienr 18MTN10 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar lägga informationen om aktuella kurser och konferenser 

till handlingarna. 

  

Nils-Olof Nilsson (KD) samt Mats Dahlberg (MP) anmäler sig till kursen Ansvarsfull 

alkoholhantering i juni. 

 

  

 
Ärendebeskrivning 

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

nämnden att delta i. 

 

Arbetsutskottet väljer ut vilka kurser och konferenser som nämnden ska delta i. Miljö- och 

tillsynsnämnden beslutar vilka ledamöter som ska delta i utvald kurs eller konferens. 

 
Beslutsunderlag 

 FAH-Årskonferens-2018-Inbjudan 

 Inbjudan  Ansvarsfull alkoholhantering juni 2018 
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§ 40  
 

Informationsärenden 

Diarienr 18MTN8 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar nämnden om: 

  

Besök vid Vattenverket och Pireva. 

Vattenprover Havs- och vattenmyndigheten. 
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§ 41  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 18MTN6 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport uppföljning av resultat från Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll i Piteå 

kommun dnr 281-547-2018 

 Projektrapport förskolor 2018 
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§ 42  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18MTN4 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsrapport 2018-03-06 - 2018-04-30 
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§ 43  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 18MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden belutar lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-03-27 § 52 Förslag till 

tillsättande av Dataskyddsombud 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 § 44 Riktlinjer för verksamhetsplanering 

(VEP) 2019-2021 samt budget för 2019 

 Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2019-2021 samt budget för 2019 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 §36 Årsredovisningbokslut och 

koncernredovisning för år 2017 samt anslagsöverföring till år 2018 

 Anslagsöverföring 2018 resultatbudget drift investering 

 Bilaga Personalbokslut 2017 

 Nyckeltalsbilaga - Årsredovisning 2017 

 Årsredovisning 2017 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 §42 Upphävande av bestämmelser angående 

ersättning för hemdatorer till förtroendevalda 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 §41 Förslag att avveckla Stipendium för 

miljö- natur- och kulturmiljövård 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 §37 Räkenskaps- och 

förvaltningsgranskning för år 2017 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 

2017 

 Revisionsberättelse för 2017 

 Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017 

 Resultat Tillitsbarometern 2017 

 Resultat Tillitsbarometern 2017 tjänsteskrivelse 

 Rapport Tillitsbarometern 2017 

 

 

 

 


