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§ 40  
 

Avdelningschefen informerar 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningscheferna Johan Wirtala och Åsa Wikman informerar Miljö- och tillsynsnämnden 
om verksamheterna inom Samhällsbyggnad. 
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§ 41  
 

Tillstånd att sälja tobaksprodukter i detaljhandeln -  
 

Diarienr 19MTN39 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från , med 
organisationsnummer , om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i sin 
anläggning (detaljhandel) på fastigheten . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, med organisationsnummer , har 
inkommit med en ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på deras anläggning 
på . 
 
Ansökan avser tillstånd att tills vidare bedriva försäljning av tobaksvaror till konsumenter 
enligt Lag om (2018-2088) om tobak och liknande produkter. 
 
Motivering 
Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd bedriva 
detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § 
att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer 
att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen. 
 
Samhällsbyggnads bedömning är att sökanden uppfyller lagen om tobak och liknande 
produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 §. Föreningen har på 
ett tydligt sätt redovisat hur deras verksamhet har bedrivs ekonomiskt. Föreningen har 
inkommit med ett egenkontrollprogram som Samhällsbyggnad efter genomgång bedömer är 
ändamålsenligt och uppfyller de krav som finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som inhämtats från andra myndigheter ger inte skäl att ifrågasätta föreningens 
och deras företrädares lämplighet. Det har inte heller framkommit något annat under 
utredningens gång som innebär att tillstånd inte kan beviljas för anläggningen. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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§ 42  
 

Tillstånd att sälja tobaksprodukter i detaljhandeln -  
 

Diarienr 19MTN40 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från , med 
organisationsnummer , om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i sin 
anläggning (detaljhandel) på fastigheten . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, med organisationsnummer , har 
inkommit med en ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på deras anläggning 
på . 
 
Ansökan avser tillstånd att tills vidare bedriva försäljning av tobaksvaror till konsumenter 
enligt lag om tobak och liknande produkter. 
 
Motivering 
Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd bedriva 
detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § 
att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer 
att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen. 
 
Samhällsbyggnads bedömning är att sökanden uppfyller lagen om tobak och liknande 
produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 §. Föreningen har på 
ett tydligt sätt redovisat hur deras verksamhet har bedrivs ekonomiskt. Föreningen har 
inkommit med ett egenkontrollprogram som Samhällsbyggnad efter genomgång bedömer är 
ändamålsenligt och uppfyller de krav som finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som inhämtats från andra myndigheter ger inte skäl att ifrågasätta föreningens 
och deras företrädares lämplighet. Det har inte heller framkommit något annat under 
utredningens gång som innebär att tillstånd inte kan beviljas för anläggningen. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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§ 43  
 

Tillstånd att sälja tobaksprodukter i detaljhandeln -  - 
 

Diarienr 19MTN41 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från , med 
organisationsnummer , om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i sin 
anläggning (detaljhandel) på fastigheten . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, med organisationsnummer , har 
inkommit med en ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på deras anläggning 
på . 
 
Ansökan avser tillstånd att tills vidare bedriva försäljning av tobaksvaror till konsumenter 
enligt lag om tobak och liknande produkter. 
 
Motivering 
Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd bedriva 
detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § 
att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer 
att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen. 
 
Samhällsbyggnads bedömning är att sökanden uppfyller lagen om tobak och liknande 
produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 §. Föreningen har på 
ett tydligt sätt redovisat hur deras verksamhet har bedrivs ekonomiskt. Föreningen har 
inkommit med ett egenkontrollprogram som Samhällsbyggnad efter genomgång bedömer är 
ändamålsenligt och uppfyller de krav som finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som inhämtats från andra myndigheter ger inte skäl att ifrågasätta föreningens 
och deras företrädares lämplighet. Det har inte heller framkommit något annat under 
utredningens gång som innebär att tillstånd inte kan beviljas för anläggningen. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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§ 44  
 

Tillstånd att sälja tobaksprodukter i detaljhandeln -  
 

Diarienr 19MTN42 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från , med 
organisationsnummer , om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i sin 
anläggning (detaljhandel) på fastigheten . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, med organisationsnummer , har 
inkommit med en ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på deras anläggning 
på . 
 
Ansökan avser tillstånd att tills vidare bedriva försäljning av tobaksvaror till konsumenter 
enligt lag om tobak och liknande produkter. 
 
Motivering 
Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har tillstånd bedriva 
detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § 
att sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer 
att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen. 
 
Samhällsbyggnads bedömning är att sökanden uppfyller lagen om tobak och liknande 
produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 §. Föreningen har på 
ett tydligt sätt redovisat hur deras verksamhet har bedrivs ekonomiskt. Föreningen har 
inkommit med ett egenkontrollprogram som Samhällsbyggnad efter genomgång bedömer är 
ändamålsenligt och uppfyller de krav som finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som inhämtats från andra myndigheter ger inte skäl att ifrågasätta föreningens 
och deras företrädares lämplighet. Det har inte heller framkommit något annat under 
utredningens gång som innebär att tillstånd inte kan beviljas för anläggningen. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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§ 45  
 

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

1. remiss om Handlingsplan Miljö - Klimat - Energi 
 

2. remiss om byggnaders energiprestanda - förslag till ändringar i plan- och 
byggförordningen. 

Beslutsunderlag 
• Planeringsunderlag - remissversion Handlingsplan 
• Handlingsplan Miljö - Klimat - Energi 
• Följebrev Remiss Byggnaders energiprestanda 
• Regeringens skrivelse - Remiss Byggnaders energiprestanda - ändr i PBF 
• PM Byggnaders energiprestanda - ändr i PBF 
• Kontroll av livsmedelshanteringen under  
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§ 46  
 

Delårsrapport 2019 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner delårsrapporten 2019 och bedömer att rapporten inte 
föranleder några åtgärder. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad upprättar förslag till delårsrapport för Miljö- och tillsynsnämndens 
verksamheter för perioden januari till och med augusti 2019. Förvaltningen redovisar 
innehållet muntligt för arbetsutskottet. Ett utkast till delårsrapport skickas till Miljö- och 
tillsynsnämndens ledamöter innan nämnden sammanträder. 
 
Syftet med rapporten är att följa upp och skapa förutsättningar för styrning av ekonomi, 
personal och verksamhet mot fastställda kommunövergripande mål. 
 
Rapporten beskriver viktigare händelser under perioden och innehåller uppföljning av budget 
och verksamhet. Fokus ligger på beskrivning och analys av väsentliga ekonomiska och 
verksamhetsmässiga avvikelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delårsrapport augusti 2019 Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 47  
 

Delegationsbeslut 2019 
Diarienr 19MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslutslista Alk-T 2019-04-01--2019-05-28 
• Delegationsbeslut - Förhandsbesked två fritidshus  - delegat ordf Stig 

Sjölund 
• Delegationsbeslut 2019-08-07 stadigvarande serveringstillstånd  - delegat Stig 

Sjölund 
• Delegationsbeslutslista Ecos 2019-05-23--2019-08-21 
• Delegationsbeslutslista Alk-T  2019-05-29--2019-08-21 
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§ 48  
 

Delgivningar 
Diarienr 19MTN3 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen och beslutar att skicka fyra deltagare till 
kursen Tillsyn enligt miljöbalken den 17 september. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Dom FR1529-19  2019-07-19 
• Miljöforum Norr - Program och inbjudan 16 september 
• Tillsyn enligt miljöbalken - kurs 17 september 
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§ 49  
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 19MTN4 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag 2019-06-04 §169 KS Redovisning revisionsrapport grundläggande 

granskning 2018 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 §176 KS Månadsrapport april 2019 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 Månadsrapport april 2019 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 Månadsuppföljning Socialförvaltningen april 2019 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 Periodbokslut och årsprognos 2019 för 

Socialtjänsten 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 §172 KS Yttrande avseende ansökan om 

nätkoncession 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 Yttrande avseende ansökan om nätkoncession 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §164 Budget 2020 och 

verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 
• Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 Kommunfullmäktiges beslut 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §169 Avgifter enligt Lag om 

tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088) 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §170 KF Taxa för tillsyn enligt 

Tobakslag (1993_581) 
• Avgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088) 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24  §184 KF Motion (C) (M) 

(KD) (L) – Hållbar tillväxt och tillsyn med Rättviksmodellen 
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§ 50  
 

Revisorernas grundläggande granskning av Miljö- och 
tillsynsnämnden 2019 
Diarienr 19MTN12 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden besvarar revisorernas frågor enligt bifogat dokument. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden tackar revisorerna för besöket och för en intressant dialog. 
 
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. 
 
Grundläggande granskning är den granskning som kommunrevisionen genomför varje år för 
styrelse och nämnder. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att 
bedöm om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning 
och kontroll av verksamheten. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en 
löpande insamling av fakta och iakttagelser. 
 
För att kunna uttala sig i ansvarsfrågan ska granskningen ge underlag till att kunna bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 
och rutiner samt måluppfyllelse. 
 
Revisorerna besöker Miljö- och tillsynsnämnden den 10 september 2019 kl. 11. 
 
Kommunrevisionen tillämpar en enkät, se bilaga, som en del i den grundläggande 
granskningen. Kommunrevisionen använder dessa frågeställningar som utgångspunkt för 
dialogen med nämnden och önskar skriftligt svar senast 3 september. 
  
Revisorerna har den 3 september tagit del av arbetsutskottets förslag till svar. 
 
Beslutsunderlag 
• Frågeformulär för revisorernas grundläggande granskning 2019 
• Arbetsutskottets förslag till svar till revisorerna inför GG 2019 
 
 
 




