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§ 66  
 

Avdelningschefen informerar 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Wikman, avdelningschef för Miljö- och hälsoskydd, informerar Miljö- och tillsyns-
nämnden om verksamheterna inom Samhällsbyggnad, pollenrapporten samt rapport om 
uppmätta nivåer av legionella i vård- och omsorgsboende. 
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§ 67  
 

Månadsrapport 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten för oktober  019. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för oktober 2019. 
 
Beslutsunderlag 
• Månadsrapport oktober 2019 Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 68  
 

Ändring av Miljö- och tillsynsnämndens delegationsbestämmelser 
Diarienr 18MTN16 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden antar reviderade delegationsbestämmelser. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden antog en reviderad delegationsbestämmelse i april 2019. Sedan 
dess har förändringar inom livsmedelslagstiftningen skett. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) har tagit fram ett nytt underlag för delegationsordning för livsmedelskontroll 
anpassade till den nya kontrollförordningen EU 2017/625. 
 
Förutom en anpassning till kontrollförordningen är några nya delegationspunkter tillagda med 
avsikt att tydliggöra mandat och effektivisera handläggningen. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L): Bifall till Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbestämmelser för Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 69  
 

Årlig uppräkning av taxa för prövning och tillsyn inom  miljöbalkens 
område utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
Diarienr 19MTN49 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer de fasta avgifterna och timavgifterna i taxan för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område till 1 016 kronor per timme från och med den 1 januari 
2020, utifrån uppräkning enligt PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade 2017-12-18, § 293, om taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område, enligt miljöbalken (1998:808). 
 
Enligt § 8 i denna taxa får Miljö- och tillsynsnämnden för varje kalenderår besluta att höja de 
fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats enligt prisindex för kommunal verk-
samhet (PKV). Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad före avgiftsåret. Pris-
index för kommunal verksamhet (PKV) inför 2020 är 2,7 %. 
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§ 70  
 

Årlig uppräkning av taxa för serveringstillstånd utifrån prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) 
Diarienr 19MTN31 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer taxan för serveringstillstånd höga de fasta avgifterna och 
timavgifterna utifrån uppräkning enligt PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade 2017-12-18, § 292, om taxa för serverings-
tillstånd, enligt alkohollagen (2010:1622). 
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut får Miljö- och tillsynsnämnden för varje kalenderår 
besluta att höja de fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) inför 2020 är 2,7 
%. 
 
Anmälningsavgifterna, avgiften för att avlägga prov i alkohollagen, påminnelseavgiften för 
utebliven restaurangrapport, samt tillsynsavgifter undantas från årlig indexuppräkning. 
 
Uppräkningen framgår av bilaga. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L): Bifall till Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Uppräkning PKV Taxa för serveringstillstånd 2020 
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§ 71  
 

Årlig uppräkning av taxa för tobaksprodukter utifrån prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) 
Diarienr 19MTN14 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer samtliga avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn i taxa för 
försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare utifrån uppräkning 
enligt PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun antog 2019-06-24, § 169, om taxa för försäljning och 
tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, enligt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. 
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut får Miljö- och tillsynsnämnden för varje kalenderår 
besluta att höja samtliga avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn i denna taxa med den 
procentsats enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som anges för det innevarande 
kalenderåret. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) inför 2020 är 2,7 %. 
 
Uppräkningen framgår av bilaga. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L): Bifall till Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Uppräkning PKV Tobakstaxa 2020 
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§ 72  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel - 
 

Diarienr 19MTN66 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från , med organisations-
nummer , om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser butiken . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

 har inkommit med en ansökan 
om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik  

. 
  
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. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från andra myndigheter ger inte skäl att ifråga-
sätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit något annat under utredningen 
som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1365 
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§ 73  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN67 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från  

 om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har in-
kommit med en ansökan om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i 
sin butik . 
 
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. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från andra myndigheter och kreditupplysnings-
program ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit 
något annat under utredningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja 
tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1201 
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§ 74  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN68 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från , med 
organisationsnummer , om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har 
inkommit med en ansökan om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till 
konsumenter i sin butik . 
 
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från andra myndigheter och kreditupplysnings-
program ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit 
något annat under utredningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja 
tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1203 
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§ 75  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN69 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från , med 
organisationsnummer , om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har 
inkommit med en ansökan om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till 
konsumenter i sin butik . 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från andra myndigheter och kreditupplysnings-
program ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit 
något annat under utredningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja 
tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1198 
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§ 77  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN71 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från , med 
organisationsnummer , om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har 
inkommit med en ansökan om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till 
konsumenter i sin butik . 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från andra myndigheter och kreditupplysnings-
program ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit 
något annat under utredningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja 
tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1199 
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§ 78  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN72 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från  

om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

 har inkommit med 
en ansökan om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik 

 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från andra myndigheter och kreditupplysnings-
program ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit 
något annat under utredningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja 
tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1378 
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§ 79  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN73 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från , med organisationsnummer 

, om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser butiken . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har inkommit med en ansökan om 
tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik  

 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett 
egenkontrollprogram som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav 
som ställs i Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från andra myndigheter och kreditupplysnings-
program ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit 
något annat under utredningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja 
tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1360 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 80  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel - 
 

Diarienr 19MTN74 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från  

om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser butiken  
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har inkommit med en ansökan om 
tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik  

. 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från andra myndigheter och kreditupplysnings-
program ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit 
något annat under utredningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja 
tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
•   2019-1270 
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§ 81  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN75 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från  

, om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i 
detaljhandel. 
 
Tillståndet avser butiken . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har inkommit med en ansökan om tillstånd att tills vidare få 
sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik . 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från polismyndigheten, kronofogdemyndigheten 
och skatteverket samt från kreditupplysningsprogram ger inte skäl att ifrågasätta sökandens 
lämplighet. Det har heller inte framkommit något annat under utredningen som innebär att 
Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1087 
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§ 82  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN76 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från

om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser butiken . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har inkommit med en 
ansökan om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik  

. 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från andra myndigheter och kreditupplysnings-
program ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit 
något annat under utredningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja 
tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1287 
 
 
 
 
  



 
Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (35) 
Sammanträdesdatum  
2019-11-27  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 83  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel - Circle K 
Norrfjärden - Håkansön 28:121 
Diarienr 19MTN77 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från 

 om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser butiken . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har inkommit med en 
ansökan om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik  

. 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från andra myndigheter och kreditupplysnings-
program ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit 
något annat under utredningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja 
tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1280 
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§ 84  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN78 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från  med organisationsnummer 

, om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser butiken . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har inkommit med en ansökan om 
tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik  

. 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från kreditupplysningsprogram ger inte skäl att 
ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit något annat under 
utredningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1359 
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§ 85  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN79 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från 

om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser butiken  
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

 har inkommit med en 
ansökan om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik  

. 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten har finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från andra myndigheter och kreditupplysnings-
program ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit 
något annat under utredningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja 
tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1436 
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§ 87  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel - 
 

Diarienr 19MTN81 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från , med organisations-
nummer , om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser butiken . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har inkommit med en 
ansökan om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik 

. 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från kronofogdemyndigheten och skatteverket 
samt från kreditupplysningsprogram ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har 
heller inte framkommit något annat under utredningen som innebär att Miljö- och 
tillsynsnämnden inte kan bevilja tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1376 
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§ 91  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN86 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från , med organisations-
nummer , om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser butiken . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

 har inkommit med en ansökan 
om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik  

 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från kronofogdemyndigheten och skatteverket 
samt från kreditupplysningsprogram ger inte skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har 
heller inte framkommit något annat under utredningen som innebär att Miljö- och tillsyns-
nämnden inte kan bevilja tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1288 
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§ 92  
 

Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter i detaljhandel -  
 

Diarienr 19MTN87 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från  med organisations-
nummer , om att tills vidare få sälja tobaksprodukter i detaljhandel. 
 
Tillståndet avser butiken . 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak 
och liknade produkter. 
 
Ärendebeskrivning 

, har inkommit med en ansökan 
om tillstånd att tills vidare få sälja tobaksprodukter till konsumenter i sin butik  
på . 
  
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. 
  
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att sökanden uppfyller kraven på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 5 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter. Bolaget har på ett tydligt 
sätt redovisat hur verksamheten finansierats. Bolaget har inkommit med ett egenkontroll-
program som Samhällsbyggnad bedömer är ändamålsenligt och uppfyller de krav som ställs i 
Folkhälsomyndighetens föreskrift. 
 
De uppgifter som Samhällsbyggnad inhämtat från kreditupplysningsprogram ger inte skäl att 
ifrågasätta sökandens lämplighet. Det har heller inte framkommit något annat under utred-
ningen som innebär att Miljö- och tillsynsnämnden inte kan bevilja tillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning  - 2019-1286 
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§ 93  
 

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

• på gång inom renhållningsområdet (info från PIREVA) 
 

• genomgång av specifika delegationsbeslut 
 

• kurs om förelägganden och viten - Erika Johansson (KD). 
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§ 94  
 

Delegationsbeslut 2019 
Diarienr 19MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Ändringsbeslut av timavgift i Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

2019-10-28 - delegat Stig Sjölund 
• Delegationsbeslutslista Alk-T 2019-08-22--2019-09-25 
• Delegationsbeslutslista Alk-T 2019-09-26--2019-11-06 
• Delegationsbeslutslista Ecos 2019-09-26--2019-11-06 
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§ 95  
 

Delgivningar 
Diarienr 19MTN3 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Anvisningar till reglemente för attest 
• Anvisning för posthantering 
• Anvisning för uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 
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§ 96  
 

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 2019-10-28 - Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 235 Tillfälliga 

lån från och med 2020 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-07 § 224 Delårsrapport augusti 2019 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 

Nyckeltalsbilaga Delårsrapport 2019 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-04 §259 Sammanträdesplan 2020 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-04 § 267 Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 
 
 
 
 




