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§ 1  
 

Inrättande av arbetsutskott 

Diarienr 18MTN64 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden inrättar ett arbetsutskott. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog 2018-12-17, § 275, Reglemente för styrelsen och nämnder. 

 

Enligt reglementet har miljö- och tillsynsnämnden rätt att inrätta ett arbetsutskott om det 

behövs. 

 

Miljö- och tillsynsnämndens presidium bedömer att nämnden behöver ett arbetsutskott och 

föreslår därför att nämnden inrättar ett sådant. 

 
Beslutsunderlag 

 Reglemente för styrelsen och nämnder 2018-12-17 
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§ 2  
 

Val av ledamöter och ersättare till miljö- och tillsynsnämndens 

arbetsutskott 

Diarienr 18MTN65 

 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden fastställer att arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter 

och fem ersättare. 

 

2. Miljö- och tillsynsnämnden utser följande fem ledamöter till arbetsutskottet: 

Stig Sjölund (V) 

Ferid Letic (S) 

Sara Lagesen Lundgren (S) 

Jeanette Åström (SJV) 

Ivar Gustafsson (L). 

 

3. Miljö- och tillsynsnämnden utser följande fem ersättare till arbetsutskottet: 

Dan Nilsson (S) 

Nina Bladh (S) 

Petter Fredriksson (MP) 

Martin Åström (SJV) 

Ellinor Sandlund (M). 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog 2018-12-17, § 275, Reglemente för styrelser och nämnder. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden har enligt reglementet rätt att inrätta ett arbetsutskott. 

Reglementet föreskriver inte hur många ledamöter och ersättare som ska finnas i ett 

arbetsutskott. Däremot anges att nämnden väljer ledamöter och ersättare till ett arbetsutskott 

bland miljö- och tillsynsnämndens ledamöter för samma tid som de valts in i nämnden. 

 

Ordförande föreslår fem ledamöter och fem ersättare i arbetsutskottet. 

 

Majoriteten föreslår följande ledamöter och ersättare till arbetsutskottet: 

 ledamöter: Stig Sjölund (V), Ferid Letic (S), Sara Lagesen Lundgren (S) 

 ersättare: Dan Nilsson (S), Nina Bladh (S), Petter Fredriksson (MP). 

Oppositionen föreslår följande ledamöter och ersättare till arbetsutskottet: 

 ledamöter: Jeanette Åström (SJV), Ivar Gustafsson (L) 

 ersättare: Martin Åström (SJV), Ellinor Sandlund (M).  
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§ 3  
 

Val av ordförande och vice ordförande till miljö- och 

tillsynsnämndens arbetsutskott 

Diarienr 18MTN66 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser Stig Sjölund (V) till ordförande och Ferid Letic (S) till vice 

ordförande i miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott. 

 
Ärendebeskrivning 

Miljö- och tillsynsnämnden har inrättat ett arbetsutskott och ska bland arbetsutskottets 

ledamöter välja en ordförande och en vice ordförande för den tid som nämnden bestämmer. 

 

Miljö- och tillsynsnämndens ledamöter föreslår Stig Sjölund (V) som ordförande och Ferid 

Letic (S) som vice ordförande. 
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§ 4  
 

Sammanträdesplanering 2019 - datum för arbetsutskottet och 

presidiet 

Diarienr 18MTN59 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden fastställer arbetsutskottets och presidiets möten för 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Miljö- och tillsynsnämnden fastställde 2018-11-01, § 58, enbart nämndens sammanträden för 

2019 eftersom det saknas krav på arbetsutskott i reglementet. Presidiet har föreslagit att 

nämnden 2019-01-15 beslutar om att inrätta ett arbetsutskott. 

 

Samhällsbyggnad föreslår att miljö- och tillsynsnämnden fastställer datum för arbetsutskottets 

och presidiets möten för 2019 enligt bifogat beslutsunderlag (inklusive nämndens redan 

fastställda möten). 

 
Beslutsunderlag 

 Sammanträdesplanering MTN 2019 
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§ 5  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18MTN4 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsyttrande - ärende 2018-1488 - Samråd avseende ansökan om koncession för 

fyra nya 40 kV markkablar mellan befintliga ledningar (PL441, PL443) och station PT46 

Munksund i Piteå Kommun 

 Delegationsbeslut serveringstillstånd tagna 2018-10-11-2018-12-11 

 Delegationsbeslut stadigvarande tillstånd till slutet sällskap Odd Fellow Rebeckalogen nr 

100 Solandra dnr 002-2018-00120 Delegat Lars U Granberg 

 Delegationsbeslut Taxor 2019 miljö-livsmedel-alkohol Delegat vice ordf Stig Sjölund 

 Delegationsrapport till MTN 2018-10-11--2018-12-31 

 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9 (21) 

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 6  
 

Uppföljning Intern styrning och kontroll 2018 

Diarienr 18MTN12 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden anser att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens 

ansvarsområden, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 
Ärendebeskrivning 

Nämnderna ska, enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, 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 2018-03-22 beslutat att anta internkontrollplan 2018. 

Internkontrollplan 2018 och uppföljningen av densamma ligger till grund för nämndens 

beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Intern styrning och kontroll 2018 - Uppföljning internkontrollplan MTN 

 Uppföljning SAM2020 dec 2018 
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§ 7  
 

Årsredovisning och bokslut 2018 

Diarienr 19MTN1 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta 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 bilaga. Beslutsunderlagen redovisas vid 

nämndssammanträdet. 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2018 Miljö- och tillsynsnämnden 

 Nyckeltalsbilaga Årsredovisning 2018 
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§ 8  
 

Verksamhetsplanering (VEP) 2019 och fastställande av internbudget 

2019 

Diarienr 18MTN71 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden fastställer internbudget för 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsplan (VEP) 2019–2021. Miljö- och 

tillsynsnämnden har i uppgift att fastställa internbudget för 2019. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medlen enligt bilagor 

1 och 2 och föreslår att miljö- och tillsynsnämnden fastställer förslaget. Behovsutredning och 

tillsynsplan anger vilken verksamhet som ska utföras. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Internbudget 2019 MTN - VEP 

 Bilaga 2 Internbudet 2019 MTN 
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§ 9  
 

Föreläggande förenat med vite 

Diarienr 18MTN72 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden förelägger Barn- och utbildningsnämnden, Piteå kommun, 

med organisationsnummer 16212000-2759, att vid vite om 20 000 kronor per punkt för varje 

kommunal skola där det den 1 september 2019 finns följande brister: 

1. En skriftlig egenkontroll ska finnas tillgänglig på samtliga skolor. 

 

2. Skolans städplan ska vara utformad och följas på sådant sätt så att ingen olägenhet för 

människors hälsa uppkommer. Damm ska inte ansamlas i lokalerna. 

 

3. Rutiner ska finnas för all städning som utförs på skolan med en tydlig 

ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna som utför städning (skolans personal, 

städenheten eller andra aktörer). I rutinerna ska det bl. a. framgå vad som städas, 

städmetod, frekvens samt vilken aktör som utför städningen. 

 

4. En plan för att öka eller bibehålla städbarheten i skolorna ska finnas för att säkerställa 

en god inomhusmiljö, för detta krävs även tydliga rutiner för inköp av möbler och 

material till skolan. 

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 26 kap 9 § och 14 § miljöbalken 

(1998:808). Respektive punkts laghänvisningar framgår under rubriken Motivering. 

 
Ärendebeskrivning 

Miljö- och tillsynsnämnden har sedan folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om 

städning och ventilation 2014/2015 haft inriktning på städning vid tillsyn av skolor. Tillsyn 

skedde under vintern 2014/2015 då 17 av 33 skolor besöktes. Inspektionsrapporter skrevs för 

varje skola som fick tillsyn och skickades till barn- och utbildningsnämnden, fastighets- och 

servicenämnden samt berörda skolor. 

 

Brister i städfrekvens, egenkontroll och städbarhet noterades vid de tillsynsinsatser som 

utfördes vid den tidpunkten. Eftersom det var samma typ av brister i skolorna riktades ett 

föreläggande med ärendenummer 2014-000911 (Ecos) till barn- och utbildningsnämnden. 

Föreläggandet gällde samtliga kommunala skolor. 

 

Dokumentation om hur brister skulle åtgärdas inkom under våren 2016. Under 2017 skedde 

uppföljning av ovanstående föreläggande i form av tillsynsbesök på samtliga skolor i Piteå 

kommun. Tillsynsbesöket var bokat tillsammans med rektor och personal från städenheten. 

Tillvägagångssättet var att först sitta ner och prata om egenkontroll och därefter gå runt i 

lokalerna och titta i en del av skolans lokaler. Vid genomgång av lokalerna kontrollerades 

städbarheten i lokalerna, om de möbler som fanns i lokalerna är lämpliga för en skolmiljö 

samt om den städning som utförts är tillräcklig. Städningen kontrollerades genom att se 
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dammängd på golv och andra horisontella ytor, dammängd på ytor som höghöjdsstädas samt 

damm- och smutsmängd i textila möbler. 

  

Efter tillsynsbesöken skickades en inspektionsrapport till skolorna. Resultatet från 

inspektionerna var att rektorerna på flertalet skolor fortfarande inte visat en 

egenkontroll/komplett egenkontroll. Städintervallet i skolan var fortfarande lågt. Vid 

inspektionerna var städningen bristfällig. Med bristfällig städning menas att städningen i de 

flesta fallen utförts bra, men att städbarheten i lokalerna och/eller intervallet för städningen 

var för låg. Detta visade sig genom att en stor del av lokalerna var dammiga och att 

höghöjdsstädning var mycket bristfällig. Det var fortfarande oklart vem som ansvarar för att 

städa vissa områden i skolan som mattor, soffor, gardiner samt belamrade ytor. Det saknades 

ofta skriftliga rutiner gällande hur denna typ av städning ska utföras, hur ofta och vem som 

ska utföra städuppgiften. 

 

Städbarheten i klassrum skiljde sig mycket mellan olika årskurser, vilket kan bero på hur 

lättillgängligt material bör vara för olika åldrar. Städbarheten skiljde sig också mycket mellan 

olika skolor, vissa skolor hade hög städbarhet medan andra hade låg städbarhet då man jämför 

samma årskurs. 

 

Brister som uppmärksammats vid inspektionerna återfanns på flertalet av kommunens skolor 

och varierade i allvarlighetsgrad från skola till skola. 

 

Ytterligare ett föreläggande riktades till barn- och utbildningsnämnden. Föreläggandet med 

ärendenummer 2018-000538 (Ecos) gällde också städning och egenkontroll. Det svar som 

barn- och utbildningsnämnden redovisade angående föreläggandet bedöms inte åtgärda de 

brister som finns i skolorna. Barn- och utbildningsnämnden har fått flera förelägganden om 

samma fråga utan att dessa gett den verkan som avsetts. Nästa steg i handläggningen för 

miljö- och tillsynsnämnden är att förelägga med vite. 

  

Motivering 

Problemet med bristande inomhusmiljö i skolor har varit känt sedan vintern 2014/2015 men 

inga tillräckliga åtgärder har vidtagits av verksamhetsutövaren. Då barn anses mer känsliga än 

vuxna, och inte kan välja sin arbetsmiljö, bedömer samhällsbyggnad att ett föreläggande med 

vite krävs för att säkerställa god inomhusmiljö i kommunala skolor. 

 

Bristerna i inomhusmiljön i Piteås kommunala skolor som framkom vid inspektionerna 

bedöms vara särskilt allvarliga eftersom många elever vistas samtidigt på en relativt liten yta 

och att de tillbringar mycket tid i skolan. Forskningsstudier har konstaterat att bristande 

städning kan ge upphov till astma och allergier. 

 

Egenkontroll 

Alla som bedriver verksamhet i lokaler för barnomsorg och undervisning ska, enligt 26 kap. 

19 § miljöbalken, kontrollera verksamheten genom egenkontroll. Skolor, förskolor och 

fritidshem är anmälningspliktiga verksamheter och omfattas av kraven som anges i förordning 

om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). 
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Det är viktigt att rutinerna i egenkontrollen är nedskrivna och att de finns tillgängliga på 

skolan så att dessa inte är personbundna och kan försvinna då personal byts ut. 

 

Syftet med egenkontroll är att förebygga och förhindra att elever utsätts för hälsorisker på 

grund av brister i verksamheten samt att miljön skyddas från negativ påverkan. Vid tillsyn har 

det konstaterats att egenkontroll saknas eller är bristfällig på flertalet av de kommunala 

skolorna i Piteå kommun, vilket kan innebär risk för olägenhet. 

 

Städning 

Mögel, kvalster, bakterier, virus, pollen, hudflagor och fibrer från textilier är exempel på vad 

damm kan innehålla. Även olika kemiska ämnen som påverkar hälsan negativt binds till 

dammpartiklar, till exempel hormonstörande ämnen som mjukgörare i plaster. Både det 

luftburna dammet och damm på golv, hyllor och armaturer påverkar luftkvaliteten. Därför är 

en välstädad och ren miljö viktig för att undvika olägenheter för elevernas hälsa såsom 

kliande ögon, irriterade slemhinnor, trötthet, astma- och allergibesvär, infektioner mm. 

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor fritidshem och öppen 

fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19) är framtaget för att vägleda skolor och förskolor om 

städning i dessa lokaler. Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning 

kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. 

Det är dokumenterat vid tillsyn att den städning som sker i kommunala skolor i dagsläget inte 

är tillräcklig. Det är på många ställen i kommunala skolor dammigt och svårstädat. Den 

städning som sker idag enligt städplan skiljer sig från folkhälsomyndighetens allmänna råd på 

så vis att städfrekvensen på många områden är lägre i de kommunala skolorna i Piteå 

kommun än i de allmänna råden. De allmänna råden är en rekommendation, men bakom 

denna rekommendation finns forskning som visar på varför detta är en bra nivå på städningen 

i skolor som säkerställer en god inomhusmiljö. 

 

Regelbunden städning är viktig för att hindra smittspridning, främst i toalett- och 

hygienutrymmen, men även på ytor som man tar i ofta, så kallade tagytor, exempelvis 

dörrhandtag, kranar och lysknappar. Samma gäller för textilier, utrustning, skolmaterial och 

leksaker. Genom att utöka städfrekvensen kan man minska smittspridning i skolan vilket leder 

till en lägre sjukfrånvaro. Vid större utbrott av smitta kan det krävas utökad städning och 

rengöring av verksamhetens lokaler. Det är mycket viktigt att det finns en beredskap och 

rutiner för detta. 

 

Efter skoldagens slut lägger sig dammet som finns i luften på hyllor, golv och andra ytor. 

Nästa dag då elever åter nyttjar lokalen igen virvlar dammet upp i luften. Det är viktigt att 

städa lokalerna med rätt intervall och metod för att minska mängden damm, smuts och andra 

partiklar som dammet innehåller. Med fördel så kan lokalerna städas innan elever kommer till 

skolan för att undvika att dammet virvlar upp innan städning utförs. 

 

Ansvarsfördelning städning 

Vid inspektionerna i skolorna har det uppmärksammats bristfällig städning generellt på 

områden som exempelvis ovanpå skåp, gardiner, textila möbler som soffor, mattor samt 
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belamrade ytor. Då städning uteblir eller sker i för liten utsträckning i samband med 

bristfälliga rutiner blir inomhusmiljön en risk för elevernas hälsa. Flertalet av de områden 

med bristfällig städning saknar skriftliga rutiner och ansvarsfördelning vilket kan vara en 

orsak till att städningen många gånger inte är tillräcklig. Det är inte klart vem som ska städa, 

hur det ska städas och med vilket intervall städning ska ske. 

 

Det är viktigt att det finns nedskrivet vem som ansvarar för städning av samtliga ytor i 

skolorna. I den skriftliga ansvarsfördelningen ska det tydligt framgå vad som inkluderas i 

städningen, hur den utförs, hur ofta städning ska ske samt vem som ansvarar för att 

städningen blir utförd. 

 

Städbarhet 

Städbarheten varierar mellan olika skolor och olika utrymmen i skolorna. Städbarheten i ett 

rum kan påverka hälsan genom att: 

 I ett klassrum med hög andel stängbara skåp, sparsamt med textilamöbler, textilier och 

ingen förvaring ovanpå skåp (helst att denna yta är bortbyggd) är städbarheten hög, 

detta leder till en lokal vilken är enklare att städa och inomhusmiljön blir bättre. 

Ytorna städas även oftare eftersom städning sker i högre frekvens på öppna ytor och 

golv än på belamrade ytor. 

  

 I ett klassrum med stor andel öppen förvaring, textilamöbler samt textilier är risken 

stor att damm ansamlas, detta eftersom att mer städning krävs då städbarheten är låg 

samt att belamrade ytor idag städas med ett lägre intervall. 

Skillnaden på mängden damm i dessa klassrum är stor. Klassrum med hög städbarhet är 

enklare att städa vilket gör att tiden för städning minskar och städning skulle kunna utföras 

oftare. 

 

Lagrum 

Miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 § där det framkommer att en tillsynsmyndighet får besluta 

om föreläggande och i 14§ samma kapitel att föreläggandet får förenas med vite. I 2 kap 1 § 

framkommer det att det är verksamhetsutövaren har bevisbördan och i 3§ och 4 § angående 

att verksamhetsutövaren ska motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö 

och att det ska finnas kunskap för att göra detta. Enligt 9 kap 9 § ska bostäder och lokaler för 

allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare 

till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten 

av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. 

 

I förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll: 

4, 5 och 6 §§ framkommer det vad som ska finnas med i den skriftliga egenkontrollen. 

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen 

fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19) 
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Övrigt 

Ytterligare material som föreläggandet grundar sig på: 

Föreläggande med ärendenummer 2014-000911 

Föreläggande med ärendenummer: 2018-538 

Projektrapport - Tillsyn av Piteå kommuns skolor 2017 

Inspektionsrapporter från samtliga skolor som besökts under 2017: 

 Centrala området: Backeskolan, Christinaskolan, Långskataskolan, Norrmalmskolan, 

Rönnskolan 

 Öjebyområdet: Björklundaskolan, Hörselklasserna, Kullenskolan, Solanderskolan, 

Tallbacka/Mellangård 

 Infjärdensområdet: Böle skola, I Ur och skur forsen, Sjulnässkolan, Svensby skola 

 Pitholmsområdet: Klubbgärdsskolan, Munksunds skola, Pitholmsskolan, Strömnäs 

skola 

 Hortlaxområdet: Bergsviksskolan, Dalbackens friskola, Hortlax skola, Jävre skola, 

Norrbyskolan, Tolvmans friskola 

 Norrfjärdensområdet: Backgårdsskolan, Porsnässkolan, Rosviks skola, Sjulsmarks 

skola 

 Havsbadet: Havsbadets språksluss 

Yrkanden 

Martin Åström (SJV) yrkar att föreläggandet ska förenas med vite på 80 000 kronor per 

punkt. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att miljö- och tillsynsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag att föreläggandet förenas med vite på 20 000 kronor per punkt 

för varje kommunal skola. 
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§ 10  
 

Delgivningar 

Diarienr 19MTN3 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att följande fem ledamöter och ersättare deltar i kursen 

för ny- och omvalda den 20 februari: 

 

 Ivar Gustafsson (L), Dan Nilsson (S), Kent R Eriksson (S), Petter Fredriksson (MP) 

och Erika Johansson (KD). 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Kurs 2019-02-20 Nyvalda och omvalda 2018 Norrbottens kommuner 

 Nomineringsanmodan 2019-2022 Sveriges Miljökommuner 
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§ 11  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 18MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av redovisningen av protokoll. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-26 § 307 Riktlinjer för säkerhetsarbetet 

 Riktlinjer för säkerhetsarbetet 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-26 § 310 Samråd avseende ansökan om 

koncession för fyra nya 40 kV markkablar mellan befintliga ledningar (PL441, PL443) 

och station PT46 Munksund 

 Yttrande - Samråd avseende ansökan om koncession för fyra nya 40 kV markkablar 

mellan befintliga ledningar (PL441, PL443) och station PT46 Munksund 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 256 val av avsägelser och 

fyllnadsval 2018 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 244 policy för 

ärendeprocessen 

 Policy för ärendeprocessen 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 234 Budget 2019 

verksamhetsplan 2019-2021 samt kommunal skattesats 2019 

 Verksamhetsplan 2019-2021 kommunfullmäktiges beslut 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 279 Ordning för inkallande av 

ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 277 Bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda 

 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 275 Reglemente för styrelsen och 

nämnder 

 Reglemente för styrelsen och nämnder 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 294 Val av ledamöter och ersättare - 

Miljö- och tillsynsnämnden 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 293 Val av ledamöter och ersättare - 

Miljö- och tillsynsnämnden 
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 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 281 Val av ordförande och vice 

ordförande för revisorerna 2019-2022 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 280 Val av revisorer 2019-2022 
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§12 

Information 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar nämnden om: 

1. reglemente, lagar och förordningar som styr verksamheten, behovsutredning och 

tillsynsplan, miljö- och hälsoskyddsenhetens uppdrag med mera 

 

2. vindkraftparken Storblåliden (miljöärendet och tillstyrkan av ansökan). 

Beslutsunderlag 

 Reglemente för styrelsen och nämnder 
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§13 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad. 


