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§ 14  
 

Avdelningschefen informerar 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Johan Wirtala, avdelningschef för Fysisk planering, informerar om verksamheterna inom 
Samhällsbyggnad. 
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§ 15  
 

Val av ersättare till Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott 
Diarienr 18MTN65 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden utser Jan Lundström (C) till ersättare i arbetsutskottet i stället för 
Martin Åström (SJV). 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden utsåg 2019-01-15, § 2, ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. 
Nämnden utsåg Martin Åström (SJV), ersättare i Miljö- och tillsynsnämnden, till ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Enligt reglemente för styrelser och nämnder, 2018-12-17, § 275, ska nämnden välja ledamöter 
och ersättare till ett arbetsutskott bland Miljö- och tillsynsnämndens ledamöter för samma tid 
som de valts in i nämnden. Detta innebär att en ersättare i nämnden inte kan väljas varken till 
ledamot eller ersättare i ett arbetsutskott. Miljö- och tillsynsnämnden måste därför utse en 
annan ersättare till arbetsutskottet. 
 
Majoriteten föreslår Jan Lundström (C) som ersättare i arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
• Miljö- och tillsynsnämnden 2019-01-15 § 2 Val av ledamöter och ersättare till miljö- och 

tillsynsnämndens arbetsutskott 
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§ 16  
 

Fördjupad månadsrapport 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av fördjupad månadsrapport 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar fördjupad månadsrapport 2019. 
 
Beslutsunderlag 
• Fördjupad månadsrapport 2019 Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 17  
 

Lägesrapport EU-projekt 
Diarienr 19MTN11 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner lägesrapporten över de EU-projekt som förvaltningen 
är involverad i. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt riktlinjer för EU-arbetet inom Samhällsbyggnad ska en sammanställning av 
förvaltningens EU-arbete rapporteras till Miljö- och tillsynsnämnden årligen. 
 
Inom Miljö- och tillsynsnämndens ansvarsområde pågår inga EU projekt och inga 
ansökningar har gjorts under 2018. 
 
Beslutsunderlag 
• Riktlinjer för EU-arbetet inom Samhällsbyggnad 
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§ 18  
 

Remiss - Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen 
(1991:45) för området  
Diarienr 19MTN10 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antingen meddelar att Piteå 
kommun inte har något att erinra över ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen 
(1991:45) för området Teuger nr 1002 eller avstår att svara. 
 
Ärendebeskrivning 
En begäran om yttrande inkommit till Piteå kommun från Bergsstaten över en ansökan om 
undersökning av berggrunden för att se om det finns brytvärda mineraler i området Teuger nr 
1002. 
 
Provborrningarna medför bara en lokal påverkan där borrning utförs och en viss avverkning 
för att kunna köra borrvagnen genom skogsmark. Samma skyddsåtgärder (passage av vatten-
drag, minimera körskador osv.) som gäller vid normalt skogsbruk gäller även vid denna typ 
av terrängkörning. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att det inte finns något att erinra eftersom ansökan uppfyller de 
lagkrav som ställs vad gäller sökandens åtaganden. Ansökan gäller inte gruvdrift - det blir en 
senare fråga där denna undersökning ligger till grund för en lönsamhetsbedömning. 
 
Beslutsunderlag 
• Remiss - Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (19945:45) för området 

 i Piteå och Älvsbyns kommuner Norrbottens län 
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§ 19  
 

Reviderad utbyggnadsplan för vatten och avlopp (VA) 
Diarienr 19MTN21 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige reviderar utbyggnadsplanen för 
kommunalt vatten och avlopp (VA) enligt följande: 

• Renön/Nötön - pågår 
 

• Långnäs - paus i avvaktan på Länsstyrelsens beslut om inrättande av vattenskydds-
område för Svensbyfjärden, utgår om kommunens förslag om geografisk utbredning 
av skyddszon i området fastställs 
 

• Rosvik - ca 2023–2024 
 

• Norra Fårön - i samband med eventuell detaljplaneläggning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 om en utbyggnadsplan för kommunalt VA. 
 
Utbyggnad av det område som låg först i prioritetsordning, delar av Nötön och Renön, pågår 
enligt plan. Nästa område på tur enligt planen är delar av Långnäs. Det förberedande arbetet 
som påbörjades i höstas har nu avstannat. Anledningen är att det planerade vattenskydds-
området för huvudvattentäkten i Svensbyfjärden har minskats geografiskt, vilket gör att skäl 
till utbyggnad i Långnäs utifrån miljö- och hälsoskydd inte är lika tydliga i dagsläget. 
 
Bedömning om när ett område ska omfattas av utbyggnad av VA framgår av de fastställda 
kommunala riktlinjerna om inrättande av verksamhetsområde för VA. Bilagan illustrerar det 
preliminära utbyggnadsområdet och dess belägenhet utifrån det första förslaget till vatten-
skyddsområdet jämfört med det förslag som reviderats och som ligger i den ansökan som 
lämnats till länsstyrelsen i Norrbotten. 
 
Förslaget till vattenskyddsområde ligger sedan juli 2018 hos Länsstyrelsen för beslut. När ett 
sådant beslut kommer att fattas och om förslaget kommer att förändras ytterligare är i dags-
läget oklart. Av den orsaken föreslås kommunen att avvakta utbyggnationen av VA i Långnäs 
till dess att Länsstyrelsen fastställt gränserna för skyddsområdet. 
 
Kommunen avvaktar med att ställa krav på åtgärder på befintliga enskilda avlopp i området 
till dess att beslutet om vattenskyddsområdet och eventuellt verksamhetsområde för VA är 
fattat. Vid akuta driftsproblem för enskilda avlopp ska dock alltid samråd ske med tillsyns-
myndigheten. 
 
Berörda fastighetsägare har bjudits in till ett informationsmöte för att få ytterligare 
information och de har haft möjlighet att ställa frågor om vad det innebär för dem. 
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Det område som ligger näst på tur i utbyggnadsplanen är Rosvik. Området föreslås ligga kvar 
i samma tidsordning (2023–2024). Det är den tidplanen berörda fastighetsägare har 
informerats om i samband med framtagande av den nu gällande utbyggnadsplanen. Det är 
dessutom den tidshorisonten som både fastighetsägare och tillsynsmyndigheten haft som 
utgångspunkt vid planering och tillsyn för enskilda avlopp i området. 
 
Revideringen av utbyggnadsplanen har varit ute på samråd med berörda fastighetsägare, 

 och Länsstyrelsen i Norrbotten. Samtliga parter har antingen tillstyrkt eller 
inte haft några ytterligare synpunkter. Samråd pågår nu med Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och tillsynsnämnden med förslag från Samhällsbyggnad om att tillstyrka förslaget. 
 
Förslag till revidering av utbyggnadsplanen enligt följande: 

• Renön/Nötön - pågår 
 

• Långnäs - paus i avvaktan på Länsstyrelsens beslut om inrättande av 
vattenskyddsområde för Svensbyfjärden, utgår om kommunens förslag om geografisk 
utbredning av skyddszon i området fastställs 
 

• Rosvik - ca 2023–2024 
 

• Norra Fårön - i samband med eventuell detaljplaneläggning. 

Förslag till det faktiska verksamhetsområdet och ingående fastigheter i respektive 
utbyggnadsområde omfattas av andra beslut och sker i huvudsak närmare vid tiden för 
utbyggnad. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga Förändring av vattenskyddsområdets gränser 
• Kommunfullmäktige 2016-12-19 § 321 Riktlinjer för inrättande av nya 

verksamhetsområden för vatten och avlopp 
• Kommunfullmäktige 2016-12-19 § 332 Utbyggnadsplan och fastställande av 

verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 
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§ 20  
 

Informationshanteringsplan för Miljö- och tillsynsnämnden 
Diarienr 19MTN13 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner Informationshanteringsplan för Miljö- och 
tillsynsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndighetens skyldighet att svara för arkiv-
bildning och arkivvård. Allmänna handlingar får inte gallras utan myndighetens gallrings-
beslut. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verk-
samhet som den beslutar ska tas om hand för arkivering. Myndigheternas arkiv är en del av 
det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar 
 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
 

3. forskningens behov. 

Myndigheten ansvarar för vården av sitt arkiv. I arkivvården ingår att myndigheten ska 

1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 
underlättas 
 

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar 
som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en 
systematisk arkivförteckning 
 

3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst 
 

4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar 
 

5. verkställa föreskriven gallring i arkivet. 

Den nya informationshanteringsplanen synliggör förvaltningens dokument- och informations-
hantering inom arbetsprocesserna som Miljö- och tillsynsnämnden ansvarar för. Informations-
hanteringsplanen är en del i och ett styrdokument för att organisera informationsflödet, arkiv-
bildningen och själva arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 
underlättas. 
 
Den senaste dokumenthanteringsplanen som är från 2015 (Dnr 15MSN14; 15MTN41) är inte 
längre komplett i förhållande till dagens verksamhet. Genom den nya och uppdaterade 
informationshanteringsplanen fastställer nämnden vilka handlingar som ska vara arkiv-
handlingar och vilka som ska gallras. En genomtänkt avgränsning höjer kvalitén i arkivet och 



 
Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 12 (27) 
Sammanträdesdatum  
2019-04-24  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

sänker kostnaderna som är förknippade med förvaring/arkivvård (t.ex. lokal, arkivvård och 
migrering). 
 
Informationshanteringsplanen har tagits fram i samråd med kommunens arkivarie och utgår 
ifrån verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR). Statliga myndigheter ska enligt 
Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:4) redovisa sin information utifrån processer och 
upprätta processbeskrivningar. Kommuner är inte i dagsläget ålagda att redovisa sin 
information utifrån processer, men det är många kommuner och landsting/regioner som gör 
det eller planerar att påbörja det. 
 
Den verksamhetsbaserade informationsredovisningen innehåller mer information än de 
tidigare dokumenthanteringsplanerna. I samband med övergången till det nya sättet att 
redovisa informationen i verksamheterna har många myndigheter (inklusive Piteå kommun) 
börjat kalla dessa planer för informationshanteringsplaner. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden är den första nämnden i Piteå kommun som har fått sin 
information beskriven utifrån processer och informationshanteringsplanen uppbyggd enligt 
verksamhetsbaserad informationsredovisning. Samhällsbyggnad har haft två projekt-
medarbetare under hösten 2018, som genomfört processkartläggningarna inom nämndens 
processer. Den infångade informationen har införts i verksamhetssystemet VisAlfa, som 
används i kommunen för att ta fram verksamhetsbaserad informationsredovisning. 
Informationshanteringsplanerna kommer att finnas tillgängliga för verksamheterna även i 
digital form (som en webbsida). 
 
Samhällsbyggnads arbete för att upprätta nya informationshanteringsplaner för både Miljö- 
och tillsynsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden sker i samråd med kommunarkivarien. 
Kommunen i sin helhet är på väg att övergå till verksamhetsbaserad informationsredovisning 
(Anvisning för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, Dnr 19KS125). Det pågår 
även kommunövergripande projekt (Innovation och digitalisering) som innehåller arbetspaket 
för processöversyn och digitalisering, där bl.a. verksamhetsbaserad informationsredovisning 
och frågor kring e-arkiv behandlas. Samhällsbyggnad har kommit längst i arbetet med det nya 
sättet att redovisa information inom Piteå kommun. Därför blir tjänstemän från förvaltningen 
inbjuden till vissa möten som handlar om att hitta gemensamma och enhetliga arbetssätt och 
sätt att redovisa information. Ett synkroniseringsmöte mellan Kommunledningsförvaltning 
och Samhällsbyggnad planeras av arkivarien till april 2019. Utveckling av kommungemen-
samma arbetssätt fortsätter och kan medföra att vissa revideringar behöver göras även för de 
redan godkända informationsplanerna inom kort. 
 
Informationshanteringsplanerna behöver förvaltas aktivt och revideras med jämna mellanrum 
eller vid större förändringar som påverkar dokument- och informationshanteringen. Utöver 
arkivlagen har informationsplanerna beröring till annan lagstiftning. Informationshanterings-
planen underlättar utövandet av medborgarnas rättigheter för att ta del av allmänna 
handlingar, som stadgas i en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen (1949:105). Den 
kan vägleda med sekretessprövningen som ska göras enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). EU:s dataskyddsförordning ((EU) 2016/679) och den inhemska dataskyddslagen 
(2018:218) reglerar personuppgiftsbehandlingar som sker inom förvaltningen. 
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Informationshanteringsplanen berättar i vilka handlingar eller register som personuppgifter 
behandlas och ger en överblick av personuppgiftsbehandlingen inom de olika processerna. 
 
Beslutsunderlag 
• Informationshanteringsplan för Miljö- och tillsynsnämnden 
 
 
 
 
  



 
Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 14 (27) 
Sammanträdesdatum  
2019-04-24  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 21  
 

Internkontrollplan 2019 
Diarienr 19MTN7 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner Internkontrollplan 2019. 
 
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 bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
  
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
  
Enligt Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun (Kommunfullmäktiges beslut 
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. 
 
Beslutsunderlag 
• Internkontrollplan 2019 Miljö- och tillsynsnämnden 
• Sammanställning riskanalys 2019 Samhällsbyggnad 
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§ 22  
 

Verksamhetsplan (VEP) 2020–2022 
Diarienr 19MTN18 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner förslaget om Verksamhetsplan 2020–2022 och skickar 
det vidare till budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget, VEP 2020–2022, och 
föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden godkänner förslaget och skickar det till budget-
beredningen. Förslaget skickas ut skriftligt inför Miljö- och tillsynsnämndens sammanträde. 
 
Samhällsbyggnad har lämnat muntlig information om VEP 2020–2022 till Miljö- och 
tillsynsnämndens arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
• Verksamhetsplan 2020–2022 Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 23  
 

Ändring av Miljö- och tillsynsnämndens delegationsbestämmelser 
Diarienr 18MTN16 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden antar reviderade delegationsbestämmelser. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad har gjort en översyn av nämndens delegationsbestämmelser och reviderat 
dem. De nya delegationsbestämmelserna är gjorda enligt en mall från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), vilket innebär att även en omstrukturering i numreringen gjorts. De 
delegationspunkter som är nya är tillagda med avsikt att tydliggöra mandat och effektivisera 
hanteringen av dessa frågor. 
 
Specifika ändringar framgår av bilaga Ändringar i delegationsbestämmelser för Miljö- och 
tillsynsnämnden. 
 
Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbestämmelser för Miljö- och tillsynsnämnden 
• Ändringar i delegationsbestämmelser för Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 24  
 

Uppföljning av tillsynsplan 2018 
Diarienr 18MTN19 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner uppföljningen av tillsynsplanen för 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ska en myndighet som tilldelats 
operativa tillsynsuppgifter upprätta en årlig tillsynsplan. 
 
Enligt samma förordning ska tillsynsverksamheten fortlöpande följas upp och utvärderas. 
 
Myndigheten har även tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strålskyddslagen, 
kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen (folköl). 
Dessa områden ingår i såväl tillsynsplan som uppföljningen av tillsynsplan. 
 
Beslutsunderlag 
• Rapport - Uppföljning av Tillsynsplan 2018 för Miljö- och tillsynsnämndens verksamhet 
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§ 25  
 

Behovsutredning 2019–2021 och Tillsynsplan 2019 
Diarienr 19MTN17 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden antar Behovsutredning 2019–2021 och Tillsynsplan 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt miljöbalken ska det finnas en flerårig behovsutredning fastställd av Miljö- och tillsyns-
nämnden. Behovsutredningen ska åskådliggöra det sammanvägda behovet av tillsyn och 
omfatta samtliga av nämndens åtaganden inom tillsynsområdet. 
 
För 2019 ska nämnden fastställa och, om behov finns, prioritera verksamheten enligt en 
tillsynsplan för miljöbalken respektive livsmedelskontrollen. 
 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken (1998:808). Utredningen ska avse minste en treårsperiod och den ska ses över 
årligen eller efter behov. Ett register ska också föras över de verksamheter som behöver 
återkommande tillsyn. 
 
Utifrån behovsutredningen och registret ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår 
göra en samlad tillsynsplan. Miljö- och tillsynsnämnden ska besluta om behovsutredning och 
tillsynsplan. 
 
I livsmedelslagen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens och de resurser som 
krävs för att utföra kontroll så att lagstiftningen efterlevs inom alla led i livsmedels-
produktionen. Kontrollen ska vara utformad så att den säkerställer likriktning och kvalitet. För 
att klara kraven i lagstiftningen är det viktigt att den operativa kontrollmyndigheten beskriver 
behovet av offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven på kontroll finns bland annat i 
EU-parlamentets och Rådets förordning nr 882/2004. Den operativa kontrollmyndigheten ska 
ta fram en årlig kontrollplan som ska fastställas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Syftet med behovsutredningen är att åskådliggöra det sammanvägda behovet av tillsyn för att 
klara uppdraget enligt reglementet och främja en hållbar utveckling. För att beskriva behovet 
av resurser för tillsyn och kontroll har enheten valt att redogöra för den operativa tillsynen 
som ingår i 990 timmar per heltidsanställd tjänst för tillsyn enligt miljöbalken och i 884 
timmar per heltidsanställd tjänst för kontroll enligt livsmedelslagen. Tillsynsplanen preciserar 
vilka tillsynsinsatser som planeras genomföras under 2019 utifrån givna resurser. 
 
Enhetens totala resursbehov har beräknats i behovsutredningen. Resultatet visar på ett under-
skott motsvarande 2,1 tjänster i förhållande till enhetens preliminära resurser 2019 vilket 
innebär att prioriteringar inom den behovsprioriterade tillsynen har varit nödvändig. 
 
Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Behovsutredning 2019 - 2021 med tillsynsplan för 2019  
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§ 26  
 

Avgifter enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP) 
Diarienr 19MTN14 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Taxa för tillsyn enligt 
tobakslag som fastställdes 2015-11-16, § 273. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer avgifter för ansökan 
om tobaksförsäljning för detaljhandel och partihandlare samt övriga avgifter enligt Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) från och med 1 juli 2019. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer avgifter för anmälan 
av försäljning av e-cigaretter med 1 500 kr från och med 1 juli 2019. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer tillsyns- och 
kontrollavgifter från och med 1 januari 2020. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att samtliga avgifter 
för ansökan, anmälan och tillsynsavgifter räknas upp årligen med prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
 
Avgifterna framgår av det styrande dokumentet ”Avgifter för försäljning och tillsyn av tobak, 
e-cigaretter och påfyllningsbehållare”. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den ersätter 
både Tobakslagen och Lagen om e-cigaretter. Den nya lagen om tobak och liknande 
produkter (LTLP) medför krav på försäljningsstället för den företagare som vill sälja tobak. 
 
Tillstånd 
Lagstiftarens intentioner är att minska tobaksbruket och begränsa tillgängligheten. Tillstånds-
givning på tobaksförsäljning införs. Tillståndsplikten är en del av begränsningen och innebär 
en större granskning av tobakshandeln. Två olika försäljningstillstånd införs: ett för detalj-
handeln och ett för partihandeln. Kommunen blir tillståndsgivande myndighet och får enligt 8 
kap 1 § ta ut en prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 §, enligt 
de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Tillsyn 
Tillsynen av tobaksförsäljningen utökas med en inre tillsyn i och med tillståndskravet. En inre 
tillsyn betyder granskning av ekonomi och av att näringsidkaren betalar skatter och avgifter. 
Enligt 8 kap 2 § LTLP får kommunen ta ut avgifter för tillsyn av den som bedriver tillstånds-
pliktig försäljning enligt 5 kap 1 § (tobak) och av den som bedriver anmälningspliktig för-
säljning enligt 5 kap 15 § (e-cigaretter). 
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Prövningsavgift för tillstånd 
Vid en ansökan om försäljningstillstånd av tobak ska kommunen pröva sökandes vandel, 
ekonomiska förhållande och omständigheter i övrigt. Detta för att bedöma sökandes lämplig-
het att utöva verksamheten och om verksamheten kommer att drivas enligt de krav som lagen 
ställer. Enligt LTLP ska detta ske genom att sökande styrker sin lämplighet. Det finns inte 
något uttryckligt lagstöd i LTLP om hur detta ska gå till, men kommunen kan kontrollera den 
ekonomiska lämpligheten exempelvis genom att skicka en remiss till Skatteverket och Krono-
fogden. Gäller ansökan försäljning i detaljhandeln får kommunen även begära ett yttrande av 
Polismyndigheten om det anses nödvändigt för prövningen. Gäller ansökan försäljning i parti-
handel får inte tillstånd ges utan yttrande från både Polismyndigheten och Tullverket. 
 
Det är sökande som ska bevisa sig lämplig att få tillstånd. Prövningen inför tobakstillstånd är 
något mindre omfattande än prövningen för serveringstillstånd och beräknas därför ta något 
mindre tid i anspråk. I prövning för tobakstillstånd ska till exempel ingen försäljningsyta 
granskas och krav på kök saknas. 
 
Eftersom lagen är ny är det inte lätt att göra en jämförelse med andra kommuners prövnings-
avgifter. Fyrkantskommunerna bedömer att det bör vara rimligt med 70–80 % av kostnaden 
för ett alkoholtillstånd för ett försäljningstillstånd för tobak. Med nuvarande alkoholtaxa för 
stadigvarande tillstånd till allmänheten hamnar avgifterna mellan 5 500–6 300 kr med 
nuvarande taxor. En del kommuner ser samtidigt över sin alkoholtaxa. De så kallade A-
kommunerna kommer enligt uppgift troligen att hamna mellan 7 000–8 000 kr samt Skellefteå 
6 000 kr och Umeå 7 784 kr för ett tillsvidare-tillstånd. För övriga avgifter inom den nya 
lagen är det betydligt större spridning. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att tidsåtgången för att handlägga en ansökan om tillstånd är 5–6 
timmar. Utifrån alkoholtaxan för stadigvarande tillstånd till allmänhet skulle 70 % av denna 
bli 6 345 kr. Piteå kommuns högre taxa beror på att avgifterna för serveringstillstånd är lite 
högre än för övriga inom fyrkanten. Jämfört med tobakstaxorna i övriga landet ligger Piteå 
förhållandevis bra till. Några exempel: Bergs kommun 10 000 kr, Göteborgs kommun 9 000 
kr, Gävle kommun 10 650 kr och Östersunds kommun 9 000 kr. 
 
Prövningsavgift för tillfälligt tillstånd 
Prövningsavgiften för tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning föreslås bli 3 620 kr för dag 1 
och 1 023 kr per dag för ytterligare dagar. Om en näringsidkare söker tillfälligt tillstånd för att 
sälja tobak i exempelvis tre dagar blir den sammanlagda avgiften 5 666 kr enligt följande 
räkneexempel: 
 
Dag Kostnad 
1 3 620 kr 
2 + 1 023 kr 
3 + 1 023 kr 
SUMMA 5 666 kr 
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Vid en eventuell fjärde dag passerar man maxgränsen på 6 345 kr. Den maximala avgiften för 
ett tillfälligt tillstånd kan aldrig bli högre än för ett stadigvarande tillstånd. 
 
Tillsyns- och anmälningsavgift 
Piteå och Boden är de enda kommunerna inom fyrkanten, inklusive Arvidsjaur, som varken 
tar ut anmälnings- eller tillsynsavgift för e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Luleå 
kommun har idag en avgift på 987 kr i anmälningsavgift och 1 206 kr i tillsynsavgift/timme. 
Älvsbyn tar 2 020 kr i anmälningsavgift och 2 020 kr i tillsynsavgift. Arvidsjaur tar 1 455 kr i 
anmälningsavgift och 2 000 kr i tillsynsavgift. Dessa tre kommuner kommer eventuellt att 
höja sina anmälnings- och tillsynsavgifter. Därför förslår Samhällsbyggnad även avgifter för 
anmälan och tillsyn av anmälningspliktiga produkter. 
 
Samhällsbyggnads yttrande 
Utifrån ansökningsförfarandet föreslår Samhällsbyggnad en prövningsavgift på 6 345 kr för 
stadigvarande tillstånd samt 3 620 kr för tillfälligt försäljningstillstånd av tobak för en dag och 
för ytterligare dagar 1 023 kr per dag. Den maximala avgiften för ett tillfälligt tillstånd kan 
aldrig bli högre än för ett stadigvarande tillstånd. Prövningsavgift tas ut även vid avslag på 
ansökan och det går inte att få sänkt prövningsavgift. Samhällsbyggnad föreslår samtidigt en 
anmälningsavgift på 1 500 kr för försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare. 
 
Den samlade bedömningen av tidsåtgång för både yttre och inre tillsyn av tobak är ca 1,5 
tillsynstimme. Samhällsbyggnad föreslår en extra och utökad timavgift på 1 000 kr per 
utrednings-/tillsynstimme om det är några problem som leder till nya tillsynsbesök eller 
fördjupade utredningar. Motivering till tillsynsavgift på 1 000 kr är att den motsvarar den 
fasta tillsynsavgiften för serveringstillstånd. 
 
Om näringsstället säljer tillståndspliktiga tobaksprodukter och anmälningspliktiga e-cigaretter 
och/eller påfyllnadsbehållare tas en årlig tillsynsavgift ut med 1 700 kr. Detta eftersom man 
kan bedriva tillsyn av bägge produkterna vid samma tillfälle. Säljer man bara e-cigarretter 
och/eller påfyllnadsbehållare tas en tillsynsavgift ut med 1 000 kr/år. 
 
Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) och Nina Bladh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Avgifter för försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
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§ 27  
 

Revisorernas årliga grundläggande granskning 2018 av Miljö- och 
tillsynsnämnden 
Diarienr 18MTN39 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av revisorernas synpunkter i revisionsrapporten för 2018 
och beaktar dessa i nämndens fortsatta arbete. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunallagen (2017:725) 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. 
 
Av revisorernas synpunkter rör följande Miljö- och tillsynsnämnden: 

• Information om ekonomi och måluppfyllelse och avvikelser kring dessa bör 
återspeglas i beslut kring åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen 
som politikerna visar sin styrförmåga. 
 

• I det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig 
handlingsplan för hur målen uppnås. 

Revisorerna besöker Miljö- och tillsynsnämnden den 10 september nästa gång. 
 
Beslutsunderlag 
• Revisorernas årliga grundläggande granskning 2018 - slutdokument och revisionsrapport 
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§ 28  
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 19MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Yttrande 2018-1563 - delegat Stig Sjölund 
• Yttrande 2018-1563 Höjning  - delegat Stig Sjölund 
• Yttrande 2019-4 gällande slutliga villkor för hinderbelysning för  - 

delegat Stig Sjölund 
• Yttrande Departementspromemorian - en anpassning av bestämmelser om kontroll i 

livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning - delegat Stig Sjölund 
• Delegationsbeslut 2019-02-11 avhjälpande åtgärd  - delegat Ingrid 

Olofsson 
• Delegationsbeslutslista alkoholhandläggning 2018-12-12--2019-02-13 
• Delegationsbeslutslista alkoholhandläggning 2019-02-14--2019-03-31 
• Delegationsbeslutslista Ecos 2019-01-01--2019-04-02 
• Delegationsbeslut 2019-04-02 stadigvarande serveringstillstånd  - 

delegat Stig Sjölund 
• Delegationsbeslut 2019-04-02 stadigvarande serveringstillstånd  - delegat 

Stig Sjölund 
• Delegationsbeslut 2019-03-22 stadigvarande serveringstillstånd  - delegat 

Stig Sjölund 
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§ 29  
 

Delgivningar 
Diarienr 19MTN3 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att nämnden skickar förtroendevalda till 
kurser/konferenser enligt följande: 

• Politikerutbildning 2019 Ansvarsfull tillståndsgivning 2 maj: ordförande Stig Sjölund 
• Sveriges miljökommuners Jubileumskonferens 2019 i Stockholm 8 - 9 maj: vice 

ordförande Ferid Letic 
• Mötesplats samhällsbyggande i Stockholm 17 - 18 juni: ordförande Stig Sjölund. 

Miljö- och tillsynsnämnden tar del av övrig information. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Projektrapport - tillsynsprojekt 2018 - tobak, folköl och receptfria läkemedel 
• Inbjudan och program - Utbildning för miljönämndspolitiker SKL 
• Sveriges miljökommuner bjuder in till jubileumskonferens i Stockholm 8 - 9 maj 2019 
• Sveriges miljökommuner Jubileumskonferens 2019 - Program 
• Revisorernas årliga grundläggande granskning 2018 
• Inbjudan politikerutbildning 2019 - ansvarsfull tillståndsgivning 
• Inbjudan till utbildning för presidier 
• Inbjudan till Mötesplats samhällsbyggande 17-18 juni 
• Länsstyrelsens beslut Tillsyn alkohollagen m.fl. 2019-02-28 
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§ 30  
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 19MTN4 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktige 2019-02-18 §9  Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och 

nämnder 2019-2022 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 §58 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning 

för år 2018 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2018 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 §59 Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 

2020-2022 samt budget för 2020 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 Riktlinjer inför budget 2020 och 

verksamhetsplan 2020-2022 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 §61 Bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 Bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 §64  Bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
• Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-18 §57  Årsredovisning bokslut samt 

koncernredovisning för år 2018 och anslagsöverföring till år 2019 
• Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-18 Personalbokslut 
• Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-18 Nyckeltalsbilaga - Årsredovisning 2018 
• Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-18 Anslagsöverföring till 2019 
• Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-18 Årsredovisning 2018 
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§ 31  
 

Informationsärenden 
Diarienr 19MTN22 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden får information om: 
  

• folkhälsoarbetet i Piteå kommun 
  

• Personligt 2018. 

 
 
 
 




