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Beslutande  Lars U Granberg (S), ordförande 

Stig Sjölund (V), vice ordförande 

Dan Nilsson (S) 

Margit Johansson (S) 

Lennart Sundberg (S) §§ 44-47 

Ellinor Sandlund (M) 

Ivar Gustafsson (L) 

Nils-Olof Nilsson (KD) ersätter Allan Samuelsson (C) 

Mats Eriksson (V) ersätter Nina Bladh (S) 

  

Övriga deltagare Johan Wirtala, avdelningschef 

Mikael Ferm, enhetschef 

Tommy Lindgren, handläggare § 47, § 53 

Leif Wågman, kvalitetssamordnare §§ 45-46 

 § 53 
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§ 44  
 

Val av justerare 

Diarienr 18MTN1 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser Dan Nilsson (S) till justerare och beslutar att protokollet 

justeras fredag den 7 september kl. 10. 

 
Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren föreslår att Dan Nilsson (S) justerar protokollet och att justering sker 

fredag den 7 september kl. 10 hos Staben, Samhällsbyggnad. 
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§ 45  
 

Delårsrapport 

Diarienr 18MTN3 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delårsrapporten (januari - augusti) 2018 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Avdelningschefen informerar arbetsutskottet muntligen om delårsrapporten för 2018. 

Samhällsbyggnad redovisar skriftlig rapport på miljö- och tillsynsnämnden sammanträde den 

5 september. 
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§ 46  
 

Information verksamhetsplan (VEP) 2019-2021 

Diarienr 18MTN35 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Leif Wågman informerade arbetsutskottet om VEP 2019-2021. Beslut om VEP ska vara 

inlämnat i slutet av augusti. 

 

Nämnden har gett delegering till arbetsutskottet att besluta om VEP 2019-20121 för att 

nämnden inte ska behöva sammanträda två gånger inom tio dagar. På grund av att beslutet ska 

lämnas in till ekononomikontoret innan au:s möte har ordföranden beslutat godkänna VEP på 

delegation. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut om verksamhetsplanering (VEP 2019-2021) - delegat Lars U Granberg 

 Verksamhetsplan 2019-2021 Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 47  
 

Varning för överträdelser mot alkohollagen (2010:1622) -  

 

Diarienr 18MTN47 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar följande: 

  

1. Miljö- och tillsynsnämnden meddelar  

 varning för att det var för många gäster på 

serveringsytan  den 26 juli 2018. Företaget serverade dessutom flera 

och stora enheter utan att veta vem eller vilka som skulle förtära enheterna (finns risk 

att servering sker till minderåriga) och har därmed brustit i sitt ansvar att se till att 

måttfullhet och störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks enligt 8 kap 

20 § alkohollagen (2010:1622). 

 

Varningen meddelas med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen. 

  

2. Miljö- och tillsynsnämnden villkorar att  ska ha minst två, av 

polismyndigheten förordnade, ordningsvakter under hela serveringstiden fram till 

stängning vid musikarrangemang. 

  

3. Miljö- och tillsynsnämnden villkorar att  ska ha entrévärd vid 

musikarrangemang. 

 
Ärendebeskrivning 

, har tillstånd att servera 

starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker vid  och på 

gallerians tak, den så kallade , i Piteå. 

 

Samhällsbyggnad har fått anledning att utreda om serveringsverksamheten bedrivs i enlighet 

med reglerna i alkohollagen samt om åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av 

tillstånd är aktuell. 

 

Arrangemanget på  torsdagen den 26 juli 2018 visade sig ha brister. 

Samhällsbyggnad konstaterade vid sitt tillsynsbesök följande: 

  

 Uppskattningsvis runt 300 personer vistades på serveringsytan, mot tillåtna 150. 

  

 Flera enheter serverades på samma gång till köpare i baren och det skedde ingen 

kontroll av vilka som skulle ha alla serverade enheter. 
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 Stora enheter (helflaskor), bl.a. helflaskor vin i hink, serverades och det skedde ingen 

kontroll av vilka som skulle dricka enheten tillsammans med köparen. 

  

Motivering 

Sammantaget är de överträdelser som skett mot alkohollagen så pass allvarliga att en varning 

ska meddelas. Företaget har vid servering av flera och stora enheter inte uppfyllt kravet på att 

se till att måttfullhet iakttas och att störningar pga. oordning eller onykterhet undviks enligt 8 

kap 20 § alkohollagen. Det finns även en ökad risk att servering till minderåriga kan ske då. 

 

Företaget har också brustit i brandsäkerheten enlig 8 kap 16 § alkohollagen och därmed inte 

varit ansvarsfull i sitt serverande. Det är av särskilt stor vikt att lokaler där serveringstillstånd 

gäller har ett väl fungerande brandskydd, eftersom människor som har förtärt alkohol kan bete 

sig irrationellt och ha svårare att uppfatta eventuell brandfara (prop 2009/10:125 s. 97). 

 

Polismyndigheten anser, enligt sitt remissvar, att företaget behöver två (2) av dem förordnade 

vakter vid musikarrangemang för att kunna upprätthålla ordning och nykterhet. De anser 

också att det även ska finnas en entrévärd vid musikarrangemang för att bl.a. säkerställa 

antalet personer som vistas på serveringsytan. Företaget har själva medgett att de behöver en 

entrévärd. 

 

Personal som var verksam denna kväll har yttrat sig om kvällen och skriver att man aldrig 

varit med om liknande, och hade man vetat att det skulle komma så mycket folk hade man 

gjort annorlunda. Det framgår dock inte på vilket sätt de skulle ha agerat annorlunda. Det är 

den som har serveringstillståndet som är skyldig att se till att högsta antalet personer som får 

vistas i lokalen inte överskrids. 

 

Företaget har framfört att vakten som var ensam hade kontakt med patrullerade vakter som 

hade kommit om det hade behövts. Det är inte patrullerade vakter som ska upprätta ordning 

och nykterhet på serveringsstället, det är tillståndshavarens skyldighet. 

 

Företaget har också framför att de hade folk på golvet som bl.a. hade till uppgift att 

kontrollera så att ingen var överserverad eller att vinflaskorna och köpta enheter dracks av 

någon som var överserverad eller minderårig. Det är den som säljer enheten som är skyldig att 

se till att det inte blir överservering eller servering till minderåriga. Den som säljer eller 

serverar enheterna är personligt ansvarig att ordning och nykterhet på serveringsstället 

efterlevs. 

 
Beslutsunderlag 

 Utredning  
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§ 48  
 

Svar på motion (C) (M) (KD) (L) - Hållbar tillväxt och tillsyn med 

"Rättviksmodellen" 

Diarienr 18MTN34 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar lämna följande yttrande till kommunstyrelsen: 

 

Miljö- och tillsynsnämnden anser inte att Piteå kommun ska välja att bygga ett system på en 

modell liknande ”Rättviksmodellen”. Nämnden förordar i stället det nya material som tagits 

fram om finansiering av miljöbalkstillsyn som bygger på verksamhetsutövarnas behov av 

tillsyn samt det nya systemet för livsmedelskontroll som troligen kommer att bygga på 

efterfinansiering. 

Anteckning 

 

Ellinor Sandlund (M) samt Ivar Gustafsson (L) återkommer till nämnden. 

  

Reservationer 

Ivar Gustafsson (L), Ellinor Sandlund (M), Nils-Olof Nilsson (KD) samt Martin Åström (NS) 

reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

  

 
Ärendebeskrivning 

Alliansen i Piteå har föreslagit att kommunfullmäktige ger miljö- och tillsynsnämnden i 

uppdrag att, i samarbete med miljö- och hälsoskydd och näringslivsavdelningen, införa en 

modell för hållbar tillväxt och tillsyn, med liknande principer som ”Rättviksmodellen”. 

 

I motionen föreslår (C) (M) (KD) (L) ett arbetssätt från miljöinspektörerna vid brister hos 

företag. I stället för ett auktoritärt förhållningssätt som oftast används i dessa sammanhang, 

börjar inspektören en muntlig dialog så att företaget kan förstå vad de brister i. Om företaget 

inte förbättrar sin verksamhet får de skriftlig information. Nästa steg blir ett föreläggande, 

därefter föreläggande med vite och sanktioner. Det sista steget är förbud mot att driva 

verksamheten. Den andra delen handlar om tillsynsavgifter. I stället för en fast summa varje 

år så fördelas de fasta kostnaderna på alla företag som har tillsyn med en schablonsumma. 

Dessa debiteras efter sommaren. Företagen betalar den rörliga kostnaden för tillsynen på 

företaget efter att tillsynen är gjord. Företagen betalar bara för den arbetsinsats som 

kommunens inspektörer gör (se motionen för komplett material). 

  

Motivering 

Samhällsbyggnads bild är att inspektörerna redan nu för en dialog med verksamhetsutövarna 

som medför att de får komma till tals innan beslut om exempelvis föreläggande fattas. 
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Föreläggande utan vite sker alltid först. Sedan kan föreläggande med vite bli aktuellt, 

samt fortsatt handläggning. Det finns alltid anledning att beakta på vilket sätt 

myndighetsutövning inom en kommun ska ske. 

 

Tillsyn enligt miljöbalken finansieras via taxor som bygger på Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL:s) bilagor (miljöbalkstillsyn är det största tillsynsområdet). I Piteå används 

det lägre intervallet vad gäller tillsynstimmar för en verksamhet. Om SKL exempelvis har 

föreslagit en tillsynstid för en verksamhet på mellan 10 och 20 timmar per år har Piteå 

generellt valt den lägre tiden. 

 

Livsmedelskontroll finansieras via Livsmedelsverkets modell som bygger på riskklassning. 

 

Alkoholkontroll finansieras via en taxa (antagen av kommunfullmäktige) som inte fullt ut 

täcker kostnaderna. 

 

Sammantaget täcker finansieringen i princip kostnaderna. Samhällsbyggnad har dock en 

”tillsynsskuld” på miljösidan motsvarande en heltidstjänst, vilket framgår av 

behovsutredningen. 

 

Rättviksmodellen innebär till stora drag att verksamhetsutövarna betalar för tillsynen efteråt. 

Modellen innebär också att kommunen Rättvik har tagit ställning för hur finansiering av 

tillsynen ska gå till och vilken kostnadstäckningsgrad som ska gälla (kvoten kommunala 

medel samt avgifter). I Piteås fall skulle sannolikt kostnadstäckningsgraden för verksamheten 

förändras på sådant sätt att kvoten kommunala medel skulle öka och avgifter från 

verksamhetsutövare minskas. 

 

Parallellt med denna motion pågår också stora förändringar på nationell nivå. 

 

SKL har den 8 juni 2018 presenterat ett förslag för kommunerna om att ta fram nya taxor 

enligt en ny modell som anses modernare och som tar bättre hänsyn till att kommunerna 

arbetar där riskerna anses störst (behovsstyrd). 

 

Livsmedelsverket har på gång ett nytt förslag om finansiering av livsmedelskontrollen. Denna 

bygger på att verksamhetsutövarna betalar i efterskott efter utförd kontroll. Den planeras vara 

i gång i januari 2020 och påminner till stora drag om ”Rättviksmodellen”. 

 

Samhällsbyggnad menar att den bästa lösningen för kommunen inte är att välja att bygga ett 

system på en modell liknande ”Rättviksmodellen”, utan i stället att använda det nya material 

som tagits fram för miljöbalken (som bygger på verksamhetsutövarnas behov av tillsyn) samt 

det nya systemet för livsmedelskontroll när det är klart (som troligen kommer att bygga på 

efterfinansiering). 

Yrkanden 

  

Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till motionen med instämmande av Ellonor Sandlund (M), 

Nils-Olof Nilsson (KD) samt Martin Åström (NS). 
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Lars U Granberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med instämmande av Stig Sjölund (V). 

  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns två förslag; bifall till motionen samt bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Bifall till motionen: 4 röster Ivar Gustafsson (L), Ellinor Sandlund (M), Nils-Olof Nilsson 

(KD), Martin Åström (NS). 

Bifall till arbetsutskottets förslag: 4 röster Stig Sjölund (V), Mats Eriksson (V), Margit 

Johansson (S), Dan Nilsson (S). 

Ordförande röstade ja till arbetsutskottets förslag med sin utslagsröst. 

Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag. 

 

  

 
Beslutsunderlag 

 Motion (C) (M) (KD) (L) - Hållbar tillväxt och tillsyn med Rättviksmodellen 

 Protokollsutdrag 2018-05-07 § 98 Motion (C) (M) (KD) (L) - Hållbar tillväxt och tillsyn 

med Rättviksmodellen 

 Reservation (L) samt (M) beslut i MTN Hållbar tillväxt och tillsyn med Rättviksmodellen 

motion (C),(M), (KD) samt (L) 
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§ 49  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18MTN4 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut serveringstillstånd 2018-06-14--2018-08-13 

 - serveringstillstånd - delegat ordförande Lars U Granberg 

  - avslag serveringstillstånd - delegat ordförande Lars U Granberg 

  - serveringstillstånd - delegat ordförande Lars U Granberg 

 Delegationsbeslut om verksamhetsplanering (VEP 2019-2021), delegat Lars U Granberg 
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§ 50  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 18MTN6 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Avsägelse av politiska uppdrag 
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§ 51  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 18MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 108 Ansökan med begäran att överlåta 

tillsynen över Svensbyfjärdens vattenskyddsområde till miljö- och tillsynsnämnden i 

Piteå 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 107 Ansökan om fastställande av 

skyddsområde och skyddsföreskrifter för Svensbyfjärdens ytvattentäkt i Piteå kommun 

samt överlåtelse av tillsynen 

 Ansökan om fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Svensbyfjärdens 

ytvattentäkt i Piteå kommun samt överlåtelse av tillsynen 
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§ 52  
 

Avdelningschefen informerar 

Diarienr 18MTN2 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Johan Wirtala informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad. 
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§ 53  
 

Informationsärenden 

Diarienr 18MTN8 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar miljö- och tillsynsnämnden om: 

  

1. Tillsyn av serveringsställen - PDOL 2018 

  

2. Kontroll av livsmedelshanteringen - PDOL 2018 

  

3. Watercross 

  

4. Vindkraft 

  

5.  

  

6. Båten Munksund 5 

  

7. FAH-konferens maj 2018 

  

  

  

  

  

  

 
Beslutsunderlag 

 PDOL 2018 - Tillsyn av serveringstillstånd 

 PDOL 2018 - Kontroll av livsmedelshanteringen 
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§ 54  
 

Aktuella kurser och konferenser 2018 

Diarienr 18MTN10 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att inte skicka någon representant till höstens FAH-möte. 

 
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 

 Sveriges miljökommuner - inbjudan till Höstmöte 2018 

 

 

 

 




