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Miljö- och tillsynsnämnden 
Sammanträdesprotokoll 2 (14) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

(2 av 14)

Beslutande Stig Sjölund (V), ordförande 
Ferid Letic (S), vice ordförande 
Sara Lagesen Lundgren (S) 
Dan Nilsson (S) 
Nina Bladh (S) 
Christina Sandkvist (S) 
Lars-Erik Willberg (MP) 
Ellinor Sandlund (M)
Jeanette Åström (SJV) 
Jan Lundström (C) 
Ivar Gustafsson (L) 

Övriga deltagare Åsa Wikman, avdelningschef Miljö- och hälsoskydd 
Leif Wågman, kvalitetssamordnare, §§ 3 - 5 
Elin Dejemo, miljöinspektör, § 7 
Kjell Lundholm, PIREVA, § 7 
Tommy Lindgren, alkoholhandläggare, § 10 
Tommy Nordsvahn, miljöinspektör, § 10 
Marlene Sjölund, miljöinspektör, § 10 
Ingrid Olofsson, miljöinspektör, § 10 
Maria Burström, nämndsekreterare 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
    
           
        
      
      
          
           

    
     
   

Sammanträdesprotokoll 3 (14) 

Miljö- och tillsynsnämnden Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

(3 av 14)
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
 

 

      

          
    

Miljö- och tillsynsnämnden 
Sammanträdesprotokoll 4 (14) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

(4 av 14)

§ 1 
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. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
        

 

         

          
        

            
             

      

    
    

Miljö- och tillsynsnämnden 
Sammanträdesprotokoll 5 (14) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

(5 av 14)

§ 2 
VEP 2020 och internbudget för Miljö- och tillsynsnämnden 2020 
Diarienr 19MTN92 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden fastställer internbudget enligt bilagor 1 och 2. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsplan (VEP) 2020 - 2022. Miljö- och tillsyns-
nämnden har i uppgift att fastställa internbudget för 2020. 

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 MTN 2020 
 Bilaga 2 Internbudget MTN 2020 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
     

 

           
            

 

                
               

      

              
      

            
              

          
          

          
         

     

Miljö- och tillsynsnämnden 
Sammanträdesprotokoll 6 (14) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

(6 av 14)

§ 3 
Uppföljning intern styrning och kontroll 2019 
Diarienr 19MTN7 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig inom 
nämndens ansvarsområden och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt 
under 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 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 (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. 

Under 2019 har Miljö- och tillsynsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden haft likadana 
internkontrollplaner där syftet främst varit att stärka kontrollmiljön inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljningsrapport Internkontroll 2019 Miljö- och tillsynsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
   

 

       

                
               

         

              
      

            
              

          
          

    

Miljö- och tillsynsnämnden 
Sammanträdesprotokoll 7 (14) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

(7 av 14)

§ 4 
Internkontrollplan för år 2020 
Diarienr 19MTN89 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner internkontrollplan för år 2020. 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska, enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §, var och en inom sitt område, se 
till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag och 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 2020 Miljö- och tillsynsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
   

 

         

            
            

        

           
   

    
    

Miljö- och tillsynsnämnden 
Sammanträdesprotokoll 8 (14) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

(8 av 14)

§ 5 
Årsredovisning och årsbokslut 2019 
Diarienr 19MTN93 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en 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 bilagor. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2019 Miljö- och tillsynsnämnden 
 Nyckeltalsbilaga 2019 Miljö- och tillsynsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
       

 

           

           
         
             

            
  

            
            

       

        

           
 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Sammanträdesprotokoll 9 (14) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

(9 av 14)

§ 6 
Val av ersättare till Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott 
Diarienr 18MTN65 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden utser Lars-Erik Willberg (MP) till ersättare i nämndens arbets-
utskott. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2019-11-25, § 285, godkänt Petter Fredrikssons (MP) avsägelse som 
ledamot i Miljö- och tillsynsnämnden. Kommunfullmäktige utsåg samtidigt Lars-Erik 
Willberg (MP) till ny ledamot i Miljö- och tillsynsnämnden för resterande del av mandat-
perioden. 

I och med Petter Fredrikssons (MP) avsägelse har Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott 
en vakant plats. 

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. 

Majoriteten föreslår Lars-Erik Willberg (MP) som ersättare i arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 285 Avsägelse av ledamot (MP) - Miljö- och 

tillsynsnämnden 2019-2022 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
       

 
 

         

              
    

            
             

            
           

            
             

             
         

          
             

             
             

              
             

           
     

             
              

             

             
  

            
  

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och tillsynsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-01-15 

§ 7 
Yttrande om genomförande av reviderade EU-direktiv på 
avfallsområdet (M2019/01776/R) 
Diarienr 19MTN91 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden antar Avfall Sveriges remissvar som sitt eget. 

Reservationer 
Ivar Gustafsson (L), Ellinor Sandlund (M) och Jan Lundström (C) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
En remiss om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet har inkommit till 
Piteå kommun från Miljödepartementet. I promemorian lämnas förslag till hur ändringar i sex 
EU-direktiv på avfallsområdet ska genomföras i lag och förordning. Dessa tillsammans kallas
för avfallspaketet. Ändringarna av EU-direktiven syftar till att uppnå ett fullständigt genom-
förande av avfallshierarkin, en minskning av genererade avfallsmängder totalt och per capita, 
säkerställande av återvinning av hög kvalitet, att användningen av avfall blir en betydande 
och tillförlitlig källa av råvaror inom EU, att minska skillnader som finns mellan medlems-
staterna i fråga om avfallshantering, samt förenkla och harmonisera rapporteringskrav. 

Avfall Sverige, som är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, har skrivit 
ett remissvar gällande dessa förslag till förändringar som går i linje med kommunens syn-
punkter. I detta remissvar anser man att förslagen i promemoria Genomförande av reviderade 
EU-direktiv på avfallsområdet i stort går i linje med Avfall Sveriges generella ståndpunkter, 
men att man bland annat avstyrker att frival införs för kommunalt avfall från verksamheter. 
Detta då eventuella negativa konsekvenser av ett frival inte anses vara tillräckligt utredda, 
samt att Miljödepartementets utredning inte visar några konkreta uppgifter om förbättringar 
som följd av om frivalet införs. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar att Miljö- och tillsynsnämnden antar Avfall Sveriges yttrande som 
sitt eget med ändringen att nämnden tillstyrker att frival införs för kommunalt avfall från 
verksamheter. 

Ellinor Sandlund (M) och Jan Lundström (C) yrkar bifall till Ivar Gustafssons (L) förslag. 

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag och Ivar 
Gustafssons (L) förslag. 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Miljö- och tillsynsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

10 (14) 

(10 av 14)



 

  

 

          

     
       

            
   

      

      

Sammanträdesprotokoll 11 (14) 

Miljö- och tillsynsnämnden Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

(11 av 14)

Ivar Gustafsson (L) begär omröstning. Miljö- och tillsynsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 

 ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 
 nej-röst för bifall till Ivar Gustafssons (L) förslag. 

Votering
Med 7 ja-röster och 3 nej-röster beslutar Miljö- och tillsynsnämnden enligt arbetsutskottets 
förslag. Se bifogad voteringslista. 

Beslutsunderlag 
 PM genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsomradet 
 20191218_Remissvar_avfallsdirektiv 
 Votering § 7 Miljö- och tillsynsnämnden 2020-01-15 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och tillsynsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-01-15 

§ 8 
Delegationsbeslut 2019 
Diarienr 19MTN2 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens delegations-
bestämmelser. 

Beslutsunderlag 
 Ändringsbeslut - Uppräkning PKV Taxa för serveringstillstånd 2020 - delegat Stig 

Sjölund 
 Delegationsbeslutslista Alk-T 2019-11-07--2019-12-11 
 Delegationsyttrande avseende förslag till ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter 

och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Ecos 2019-
1539 

 Ändringsbeslut - Försäljning tobaksprodukter - - delegat 
Stig Sjölund 

 Ändringsbeslut - Försäljning tobaksprodukter - - delegat 
Stig Sjölund 

 Delegationsbeslutslista Ecos 2019-11-07--2019-12-11 
 Nytt delegationsyttrande i ärende över ansökan om tillstånd att använda svävare 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

12 (14) 

(12 av 14)



 

  

 

 
  

 

      

         

          
      

      
           

  
         

   
           

 
          

          

         

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och tillsynsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-01-15 

§ 9 
Delgivningar - protokoll 
Diarienr 19MTN4 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till Miljö- och tillsynsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2019-09-16 §1 15 Omräkning av 

ersättning till förtroendevalda i Piteå kommun 2019 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 § 278 Månadsrapport oktober 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 § 282 Granskning av förslag till Översiktsplan för 

Luleå kommun 2020 
 Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 269 Budget 2020 och Verksamhetsplan (VEP) 2020-

2022 samt kommunalskattesats 
 Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 285 Avsägelse av ledamot (MP) - Miljö- och 

tillsynsnämnden 2019-2022 
 Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 296 Program för krisberedskap och civilt försvar 

2020-2023 
 Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 297 Plan för hantering av extraordinära händelser 

2020-2023 
 Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 302 Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

13 (14) 

(13 av 14)



 

  

 

 

 

             
      

     

   

  

         
  

           
      

Sammanträdesprotokoll 14 (14) 

Miljö- och tillsynsnämnden Sammanträdesdatum 
2020-01-15 

(14 av 14)

§ 10 
Informationsärenden 
Diarienr 19MTN22 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen och ger Samhällsbyggnad i uppdrag att 
revidera handlingsplanen från 2013 för förorenade områden. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad informerar Miljö- och tillsynsnämnden om: 

1. tillsyn nykterhet december 2019 

2. risker blyexponering Pitholmsskolan 

3. länsstyrelsens besök i samband med arbetsutskottets sammanträde 7/1 -
tillsynsvägledning förorenade områden. 

Samhällsbyggnad föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
revidera handlingsplanen från 2013 för förorenade områden. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 




