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§ 55  
 

Revisorernas grundläggande granskning av miljö- och 

tillsynsnämnden 2018 

Diarienr 18MTN39 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tackar revisorerna för besöket och svarar på revisionens frågor 

enligt följande: 

 

Grundfrågor 

1. Ja, mål och uppdrag är nedbrutna och framgår av verksamhetsplaneringen.  

1. Ja, målen är mätbara i form av %-satser, antal, timmar osv. Nämndens mål för 

de fyra olika verksamhetsområdena (livsmedel, miljöskydd, hälsoskydd och 

alkoholtillsyn) är få och alla är därför relevanta och viktiga. 

2. Åtgärder framgår av tillsynsplanen, dvs. vad och hur mycket som valts bort. 

Nämnden har till högre instanser framfört att det finns stora skillnader mellan 

behov och tillsyn. 

 

2. Ekonomistyrning, ekonomisk uppföljning och rapportering fungerar bra. 

1. Ja. 

2. Vid varje sammanträde. 

3. Ja, genom prioriteringar i tillsynsplanen och exempelvis besluta om taxor. 

 

3. Ja, det finns ett systematiskt arbete med intern kontroll.  

1. Uppföljning sker årligen. 

2. Ja. 

3. Ja. 

4. Ja. 

Kompletterande och nämndspecifika frågor 

 Personal deltar fortlöpande på kurser och utbildningar enligt budget. Sökande till 

tidsbegränsade anställningar är huvudsakligen nyutexaminerade, medan flera erfarna 

finns bland urval till tillsvidaretjänster. 

 

Balansen mellan behov och resurser är inte tillfredsställande eftersom skillnaden är 

stor mellan behovet och tillsynsplanen. 

 

 Inför 2018 fanns bemanning så att livsmedelskontrollen skulle kunna vara i fas med 

behovsutredningen och komma i kapp med tillsynsskulden (redovisas under punkt 1.2 

i behovsutredningen). Två personer har slutat vilket påverkat möjligheten att nå detta 

mål. En rekrytering är klar och den andra pågår. Det finns risk för tillsynsskuld även 

nästa år. 
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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 styrelse 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. 

 

Grundläggande granskning genomförs varje år för styrelsen och nämnderna och sker genom 

löpande insamling och fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande 

syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om nämnderna och styrelsen har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

 

Revisorerna besöker miljö- och tillsynsnämnden den 1 november 2018. 

 

Kommunrevisionen tillämpar en enkät, se bilaga, som en del i den grundläggande 

granskningen. Kommunrevisionen använder dessa frågeställningar som utgångspunkt för 

dialogen med nämnden. Revisionen har 2018-10-02 skickat in kompletterande och 

nämndspecifika frågor, se bilaga. 

 
Beslutsunderlag 

 Revisorernas grundläggande granskning 2018 dialog med styrelser/nämnder - 

grundfrågor 

 Revisorernas grundläggande granskning 2018 - kompletterande och nämndspecifika 

frågor 
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§ 56  
 

Avdelningschefen informerar 

Diarienr 18MTN2 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Johan Wirtala informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad. 
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§ 57  
 

Månadsrapport 

Diarienr 18MTN3 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten för september 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för september 2018. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport miljö- och tillsynsnämnden september 2018 
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§ 58  
 

Sammanträdesplanering 2019 

Diarienr 18MTN59 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden fastställer nämndens sammanträden för 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad föreslår att miljö-och tillsynsnämnden fastställer datum för nämnd-

sammanträdena under 2019 enligt bifogat beslutsunderlag. 

 

Enligt miljö- och tillsynsnämndens reglemente finns inget krav på arbetsutskott. Nämnden 

kan tidigast besluta om att inrätta ett arbetsutskott vid första sammanträdet i januari 2019. 

Samhällsbyggnad kommer att föreslå datum för arbetsutskottets möten i samband med att 

nämnden eventuellt inrättar ett arbetsutskott. 

 
Beslutsunderlag 

 Sammanträdesplanering MTN 2019 nämndsmöten 
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§ 59  
 

Gallring av pappershandlingar skannade till verksamhetssystemet 

Ecos 

Diarienr 18MTN56 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden gallrar de pappershandlingar som skannats in till verksamhets-

systemet Ecos. Gallring får ske först tre månader efter skanning. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden betraktar inskannade handlingar som originalhandlingar och 

bevarar den information som finns i systemet Ecos. 

 
Ärendebeskrivning 

Grundprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras och att gallring är ett undantag från 

denna huvudregel. Det är tillåtet att gallra allmänna handlingar, men det finns viktiga 

förbehåll: 

 Gallring får inte ske utan att beslut har fattats av den myndighet, dvs. den nämnd, som 

producerat handlingen, i detta fall miljö- och tillsynsnämnden. 

 

 Gallring ska ske på ett kontrollerat sätt och vara noga genomtänkt och kunna 

motiveras. Felaktigt eller för omfattande gallring innebär att man förlorar betydelsefull 

information. 

Om de pappershandlingar som inkommer till myndigheten skannas måste myndigheten ta 

ställning till vad som är att betrakta som original. Pappersförlagan kan gallras om 

informationen i systemet ska bevaras digitalt genom konvertering till godkända filformat 

enligt gällande standarder. 

 

I Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2003:2) specificeras ett antal kvalificerade krav för 

att pappershandlingar ska få gallras efter skanning. 

 

På det sätt som skanning och registrering i systemen görs, och även ska göras i framtiden, 

ansvarar nämnden för att: 

 samtliga handlingar blir korrekt inskannade och att läsbarheten är god 

 

 det finns dokumenterade rutiner för skanning, som garanterar format- och 

kvalitetskraven vid skanning. 

Förvaltningschef har 2018-10-31 fastställt det styrande dokumentet ”Anvisningar för 

skanning inom Samhällsbyggnad”. Anvisningen ska garantera att format- och kvalitetskraven 

vid skanningen uppfylls. 
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Verksamhetssystemet Ecos har en så kallad exportfunktion vilket gör det möjligt att kon-

vertera lagrad information till XML-filformat. Detta filformat är godkänt för slutarkivering 

enligt Riksarkivets FGS-paketstruktur, senaste versionen. FGS står för förvaltningsgemen-

samma specifikationer och ska definiera informationens struktur mellan till exempel ett 

verksamhetssystem och ett e-arkiv. Genom FGS:erna ska informationen enkelt kunna 

överföras mellan myndigheter och struktureras för återsökning i arkiv. 

 

Kommunarkivarien bedömer att om ovan nämnda kriterier uppfylls blir informationsförlusten 

ringa och informationen säkerställs en digital långtidslagring. Rekommendationen är att 

pappersunderlagen då kan gallras vid inaktualitet. När den tidpunkten ska äga rum är upp till 

förvaltningen själv att besluta. Den frist man kommer fram till ska dokumenteras i de 

informationshanteringsplaner som ska tas fram för respektive nämnd. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut av samhällsbyggnads förvaltningschef om närarkiv 
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§ 60  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18MTN4 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av delegationsbesluten. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut miljö- och hälsoskydd ECOS 2018-06-07--2018-08-22 

 Delegationsbeslut serveringstillstånd 2018-08-16--2018-10-10 

 Delegationsbeslut om verksamhetsplanering (VEP 2019-2021) -  delegat Lars U 

Granberg 

 Delegationsbeslutslista miljö- och hälsoskydd ECOS 2018-08-23--2018-10-10 
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§ 61  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 18MTN6 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av delgivningarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Följebrev till stämmoprotokoll och debattartikel från vattenkraftskommunerna 

 Debattartikel från vattenkraftskommunerna 

 Stämmoprotokoll från vattenkraftskommunerna 
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§ 62  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 18MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av delgivningarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Sammanträdesplanering 2019 för kommunstyrelsen 

 Sammanträdesplanering 2019 kommunstyrelsen 

 Bilaga 2 Sammanträdesplanering 2019 kommunstyrelsen 

 Bilaga 3 Sammanträdesplanering 2019 för kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2019 

 Sammanträdesplan 2019 - KSAPU - KS - KF 

 Sammanträdesplan 2019 

 Revidering av Policy för styrande dokument 

 Revidering av Policy för styrande dokument 

 Revidering av Policy för kvalitetsarbetet 

 Revidering av Policy för kvalitetsarbetet 

 Val avsägelser och fyllnadsval 2018 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-10-01 delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 
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§ 63  
 

Riktlinjer för dagvattenhantering i Piteå kommun 

Diarienr 18MTN52 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner riktlinjerna för dagvattenhantering med tillhörande 

bilagor. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden överlämnar riktlinjerna för dagvattenhantering till kommun-

fullmäktige för antagande. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt ÖP2030 ska Piteå ha en god vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning) för att 

säkerställa Pitebornas hälsa, minimera miljöbelastningen och åstadkomma en god hushållning 

med våra naturresurser. För att nå detta mål anges att kommunen ska ha en VA-plan med en 

strategisk och långsiktig planering för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Behov finns att 

forma en gemensam syn och kunskap om dagvatten för att skapa en miljömässigt och 

ekonomiskt bättre dagvattenhantering. 

 

Den konventionella metoden för omhändertagande av dagvatten är att det samlas ihop och 

avleds via rörsystem direkt ut i recipient. De senaste decennierna har bransch-

rekommendationer förespråkat en omställning till en hållbar dagvattenhantering med en trög 

och öppen avledning. En hållbar dagvattenhantering kan åstadkomma hög säkerhet mot 

skador vid översvämningar och minska utsläpp av dagvattenföroreningar. Genom att beakta 

dagvattenhantering i ett tidigt skede kan kostnaderna bli rimliga. En förutsättning är att 

dagvattenfrågan behandlas tidigt i samhällsplaneringsprocessen. 

 

Förestående klimatförändringar bedöms också medföra ökade regnmängder med högre 

intensitet, vilket innebär ökade dagvattenflöden och krav på en robust och klimatanpassad 

dagvattenhantering. Det är dessutom viktigt att förbättra dagvattnets kvalitet för att kunna 

uppnå miljökvalitetsnormerna för vattnet i berörda recipienter. 

 

En arbetsgrupp inom kommunen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för en hållbar 

hantering av dagvatten. Riktlinjerna vänder sig i första hand till alla som arbetar med över-

siktlig och fysisk planering, miljötillsyn, byggande och drift av infrastrukturen och som i 

olika grad genom beslut och handling påverkar vårt vatten. I andra hand vänder den sig till 

exploatörer, byggherrar, fastighetsägare och medborgare. 

 

Riktlinjerna innebär att dagvattenhanteringen beaktas i ett tidigt skede av samhällsplaneringen 

och att dagvattenutredningar behöver genomföras vid planering och exploateringsprojekt. 

Riktlinjerna anger också att höjdsättning planeras ur ett dagvattenperspektiv och att dag-

vattnet vid behov måste renas innan utsläpp i recipient. Detta kan medföra högre utrednings- 

och projekteringskostnader, men genom att identifiera lågpunkter i området i ett tidigt skede 

och utnyttja dessa för gemensamma dagvattenåtgärder kan behovet av än mer kostsamma 

skyddsåtgärder i ett senare skede undvikas. 
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Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för dagvattenhantering 

 Bilaga 1 Checklista för dagvattenutredningar 

 Bilaga 2 Exempel på dagvattenlösningar 

 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 16 (16) 

Sammanträdesdatum  

2018-11-01  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 64  
 

Informationsärenden 

Diarienr 18MTN8 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar miljö- och tillsynsnämnden om: 

1. kombihall idrott - skytte 

 

2. svar till barn- och utbildningsnämnden 

 

3. kontroll av livsmedelshantering Stora Nolia 2018 

 

4. tillsynsprojekt 2018: 

 

o tillfälliga boenden på campinganläggningar 

 

o idrottsanläggningar 

 

o livsmedelsbutiker. 

Beslutsunderlag 

 Information till nämnden om kombihallar 

 Svar till Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

 Kontroll av livsmedelshanteringen Stora Nolia 2018 

 Tillsynsprojekt tillfälliga boenden campinganläggningar 2018 

 Tillsynsprojekt idrottsanläggningar 2018 

 Tillsynsprojekt livsmedelsbutiker 2018 

 

 

 

 


