
Miljö- och tillsynsnämnden 
Sammanträdesprotokoll 1 (20) 
Sammanträdesdatum 
2020-03-10 

Sekreterare Maria Burström 

Ordförande Stig Sjölund (V) 

Justerande Dan Nilsson (S) 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-10 

Anslags uppsättande 2020-03-12 Anslags nedtagande 2020-04-03 

Förvaringsplats för protokollet Ledningsstab, Samhällsbyggnad 

Underskrift/anslaget av Maria Burström 

Plats och tid Stadsporten, Gläntan kl. 9 - 15 

Beslutande Se sida 2 

Övriga deltagare     Se sida 2 

Utses att justera Dan Nilsson (S) 

Justeringens plats och tid Stadsporten, 2020-03-12  kl. 8 

Paragrafer             §§ 11 - 24 



Miljö- och tillsynsnämnden 
Sammanträdesprotokoll 2 (20) 
Sammanträdesdatum 
2020-03-10 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutande Stig Sjölund (V), ordförande 
Ferid Letic (S), vice ordförande 
Sara Lagesen Lundgren (S) 
Dan Nilsson (S) 
Nina Bladh (S) 
Christina Sandkvist (S), §§ 11 - 23 
Lars-Erik Willberg (MP) 
Ellinor Sandlund (M) 
Jeanette Åström (SJV) 
Jan Lundström (C) 
Ivar Gustafsson (L) 

Övriga deltagare Åsa Wikman, avdelningschef Miljö- och hälsoskydd 
Lisa Karlström, miljöinspektör, §§ 16 – 19 
Tommy Lindgren, alkoholhandläggare, §§ 23 - 24 
Marlene Sjölund, miljöinspektör, § 24 
Bo Wiberg, verksamhetsutvecklare, Utbildningsförvaltningen, § 24 
Maria Burström, nämndsekreterare 



 
Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3 (20) 
Sammanträdesdatum  
2020-03-10  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

Innehållsförteckning ................................................................................................... Sid 

  
§ 11   Avdelningschefen informerar ......................................................................................... 4 

§ 12   Månadsrapport ................................................................................................................ 5 

§ 13   Redovisning av personuppgiftsincidenter inom Miljö- och tillsynsnämndens 
ansvarsområde år 2019 ..................................................................................................... 6 

§ 14   Lägesrapport EU-projekt januari 2020 ........................................................................... 8 

§ 15   Årshjul för behovsutredning och tillsynsplan för Miljö- och tillsynsnämnden .............. 9 

§ 16   Uppföljning av Tillsynsplan 2019 ................................................................................ 10 

§ 17   Behovsutredning 2020 - 2022 för Miljö- och tillsynsnämnden .................................... 11 

§ 18   Tillsynsplan 2020 för Miljö- och tillsynsnämnden ....................................................... 12 

§ 19   Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter ................................................... 13 

§ 20   Delegationsbeslut 2020 ................................................................................................. 14 

§ 21   Delgivningar 2020 ........................................................................................................ 15 

§ 22   Delgivningar 2020 - protokoll ...................................................................................... 16 

§ 23   Återkallande av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för  
 ........................................................................................................................ 17 

§ 24   Informationsärenden ..................................................................................................... 20 

 
  



 
Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4 (20) 
Sammanträdesdatum  
2020-03-10  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 11  
 

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. 
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§ 12  
 

Månadsrapport 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten för februari 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för februari 2020 på Miljö- och tillsyns-
nämndens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
• Månadsrapport februari 2020 Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 13  
 

Redovisning av personuppgiftsincidenter inom Miljö- och tillsyns-
nämndens ansvarsområde år 2019 
Diarienr 20MTN6 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av redovisningen av personuppgiftsincidenter från år 2019 
och information om förvaltningens systematiska kvalitetsarbete med dataskyddsarbete. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen rapportera om arbetet med 
dataskydd. 
 
Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) började gälla fullt ut 
den 25 maj 2018. En del i arbetet med dataskydd är hantering av eventuella personuppgifts-
incidenter; händelser, där personuppgifter är inblandade på ett avvikande sätt (art. 33-34 i 
dataskyddsförordningen). 
 
Hanteringen och rapporteringen av personuppgiftsincidenter beror på händelsens art och 
konsekvenser eller eventuella tänkbara konsekvenser. Alla avvikelser i personuppgifts-
behandlingar ska rapporteras och dokumenteras inom förvaltningen, men endast de större och 
mer allvarliga händelserna behöver rapporteras till Datainspektionen, som är tillsyns-
myndighet. Efter att Samhällsbyggnad har identifierat en händelse som en personuppgifts-
incident har förvaltningen 72 timmar på sig att göra en bedömning och fatta ett beslut om en 
anmälan ska göras till Datainspektionen. Denna bedömning görs i samråd med nämndens 
dataskyddsombud (DSO) Ulf Gustafsson (dnr 18MTN25) och dokumenteras i en person-
uppgiftsincidentsrapport. Inga personuppgiftsincidenter inom Miljö- och tillsynsnämndens 
ansvarsområde har hittills rapporterats till Datainspektionen. 
 
Process för systematiskt kvalitetsarbete med dataskydd 
Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet med dataskydd, har förvaltningen upprättat 
processen ”Redovisa incidenter och förbättra arbetet med personuppgifter”. Den består av två 
delar. Den första delen består av ett redovisningsärende, där nämnden får en redovisning 
(sammanställning) av det föregående årets personuppgiftsincidenter. Den andra delen består i 
ett uppföljningsärende, där förvaltningen kan återkoppla och redovisa till nämnden om de 
eventuella implementeringar som genomförts efter att incidenterna upptäckts, rapporterats och 
redovisats under det föregående året. Eftersom processen ännu inte funnits över ett år, finns 
inget uppföljningsärende från 2018 att redovisa till nämnden för det året. 
 
Sammanställning av personuppgiftsincidenter 2019 
Under 2019 har endast fyra personuppgiftsincidenter rapporterats inom förvaltningen. Två av 
dessa är kopplade till Miljö- och tillsynsnämndens ansvarsområde och de två övriga till 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Orsaken till så få rapporterade händelser beror 
troligen inte på att inga incidenter har skett, utan istället på att medvetenheten och förståelsen 
av vikten av att rapportera dessa fortfarande är låg. 
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Underlaget för sammanställningen av Miljö- och tillsynsnämndens personuppgiftsincidenter 
2019 är: 

• Personuppgiftsincidentsrapport - Inspektionsrapport expedierats till fel person (dnr 
19MTN88) 

• Personuppgiftsincidentrapport - E-post till fel mottagare (dnr 19MTN90). 

Båda händelserna är av mindre allvarlig art och hänger ihop med samma ärende. Orsaken för 
båda kan härledas till den mänskliga faktorn. Inga känsliga personuppgifter var inblandade i 
händelserna. Som åtgärd har det räckt att påminna om uppmärksamhet och arbetssätt. 
 
Dataskyddsförordningens länk (förordningen på Dataskyddsinspektionens sidor är mer läsbar 
än den officiella versionen): https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/ 
 
Officiell version av dataskyddsförordningen: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1 
 
Beslutsunderlag 
• Personuppgiftsincidentsrapport - Inspektionsrapport expedierats till fel person 
• Personuppgiftsincidentrapport - E-post till fel mottagare 
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§ 14  
 

Lägesrapport EU-projekt januari 2020 
Diarienr 20MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner lägesrapporten över de EU-projekt som Samhälls-
byggnad är involverad i. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt riktlinjer för EU-arbetet inom Miljö- och tillsynsnämnden ska en sammanställning av 
förvaltningens EU-arbete rapporteras till nämnden årligen. 
 
Inom Miljö- och tillsynsnämndens ansvarsområde pågår inga EU-projekt och inga 
ansökningar har gjorts under 2019. 
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§ 15  
 

Årshjul för behovsutredning och tillsynsplan för Miljö- och tillsyns-
nämnden 
Diarienr 20MTN13 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden anpassar sin arbetsordning med behovsutredning, tillsynsplan och 
uppföljning till kommunens VEP-process. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden (MTN) är som operativ tillsynsmyndighet skyldig att utreda 
tillsynsbehovet för hela ansvarsområdet enligt miljöbalken (1998:808) och livsmedelslagen 
(2006:804). Behovsutredningen avser tre år och ska ses över minst en gång varje år. 
 
I behovsutredningen analyseras måluppfyllelse, omvärldsbevakning och tas ställning till 
behovet av vilka personalresurser som krävs för att fullgöra kommunens tillsynsansvar. 
Utifrån behovsutredning och resurser beslutar nämnden vad som ska prioriteras i tillsyns-
planen. 
 
För att nämnden ska få bättre förutsättningar att styra verksamheten föreslår Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen att arbetsordningen anpassas till VEP-processen med följande 
förändring: 

• Tillsynsplan för kommande år antas av MTN i november (2020). 
  

• Uppföljning av föregående år antas av MTN i mars (2021). 
  

• Behovsutredning för år (2022 - 2024) antas av MTN i mars (2021). 

Beslutsunderlag 
• Kommunala behovsutredningar - En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och 

livsmedelskontroll 
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§ 16  
 

Uppföljning av Tillsynsplan 2019 
Diarienr 19MTN17 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner uppföljningen av Tillsynsplan 2019. 
 
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. 
 
Uppföljning av alkohol- och tobakstillsyn ingår även i denna uppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
• Uppföljning av Tillsynsplan 2019 för Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 17  
 

Behovsutredning 2020 - 2022 för Miljö- och tillsynsnämnden 
Diarienr 20MTN7 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden antar Behovsutredning 2020 - 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt miljöbalken (1998:808) ska det finnas en flerårig behovsutredning fastställd av Miljö- 
och tillsynsnämnden. Behovsutredningen ska åskådliggöra det sammanvägda behovet av 
tillsyn och omfatta samtliga av nämndens åtaganden inom tillsynsområdet. 
 
För 2020 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 miljö-
balken. 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 tillsynsnämnden. 
 
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 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 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 2020 utifrån 
givna resurser. 
 
Avdelningens totala resursbehov har beräknats i behovsutredningen. Resultatet visar på ett 
underskott motsvarande 3 tjänster i förhållande till avdelningens preliminära resurser 2020, 
vilket innebär att prioriteringar inom den behovsprioriterade tillsynen har varit nödvändig. 
 
Beslutsunderlag 
• Behovsutredning 2020 - 2022 Miljö- och tillsynsnämnden  
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§ 18  
 

Tillsynsplan 2020 för Miljö- och tillsynsnämnden 
Diarienr 20MTN8 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden antar Tillsynsplan 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden har som operativ tillsynsmyndighet enligt miljöbalken (1998:808) 
krav på sig att för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 
nämndens samtliga ansvarsområden. 
 
Antal ordinarie tjänster på avdelningen är 14 årsarbetskrafter, men det identifierade behovet är 
17 (Behovsutredning 2020 - 2022 för Miljö- och tillsynsnämndens verksamhet). Utifrån givna 
resurser har nämnden fått prioritera vad som ska utföras under året. 
 
Verksamheter i kommunen ska uppfylla de krav som ställs enligt gällande lagstiftning. I 
tillsynen förs dialog hur verksamheterna kan bidra till att kommunen uppnår lokala, nationella 
miljömål, miljökvalitetsnormer och hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. 
 
Beslutsunderlag 
• Tillsynsplan 2020 för Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 19  
 

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Diarienr 16MTN60 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Piteå kommun. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden lämnar ärendet vidare till Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige gav 2016-04-18, § 104, Miljö- och tillsynsnämnden i uppdrag att 
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har även i uppdrag att lägga till torgföreskrifter i de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna. Förslag till revidering har därför samordnats inom Samhälls-
byggnad för beslut i båda nämnderna. 
 
Samhällsbyggnad har skickat förslaget på remiss till polisen; Kultur, park och fritid; 
Samhällsbyggnadsnämnden; Näringslivsavdelningen; Kommunledningsförvaltningen och 
Länsstyrelsen. 
 
Förslag till ändringar framgår av markeringar i bilaga. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Ändringar - Allmänna ordningsföreskrifter 
• Kartbilaga 
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§ 20  
 

Delegationsbeslut 2020 
Diarienr 20MTN1 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens delegations-
bestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslutslista Ecos 2019-12-12--2020-02-19 
• Delegationsbeslutslista Alk-T 2019-12-12--2020-02-19 
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§ 21  
 

Delgivningar 2020 
Diarienr 20MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen och beslutar om följande kursdeltagande: 

• Sveriges Miljökommuner 22 - 23 april - Nina Bladh (S) deltar. 
  

• Ny Förvaltningslag och Ny kommunallag 11 maj - Ellinor Sandlund (M), Ferid Letic 
(S), Christina Sandkvist (S), Dan Nilsson (S), Lars-Erik Willberg (MP), Sara Lagesen 
Lundgren (S) och Ivar Gustafsson (L) deltar. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Rapport uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald för år 2019 
• Att utreda och besluta om förelägganden förbud och viten Luleå 26 maj 2020 
• Sveriges Miljökommuner - 22-23 april 2020 
• Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag 2020-05-11 
 
 
 
 
  



 
Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 16 (20) 
Sammanträdesdatum  
2020-03-10  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 22  
 

Delgivningar 2020 - protokoll 
Diarienr 20MTN3 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag 2020-01-13 § 3 kommunstyrelsen - Medarbetarenkät - Hållbart 

medarbetarengagemang (HME) 2019 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-13 - §29 KS Barnkonventionen 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-02-17 - §2 KF Barnkonventionen 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-02-17 - §5 KF Begäran om överlåtelse av 

tillsyn vindkraftpark enligt miljöbalken 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-02-17 - §6 KF Policy för intern kontroll och 

styrning 
• Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-27 § 29 SBN Bärgning av Munksund 5 
• Bilaga till protokoll Vägvalsstudie Munksund 5 2019-06-05 ÅF 
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§ 23  
 

Återkallande av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 
 

Diarienr 20MTN15 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden återkallar stadigvarande serveringstillstånd att få servera starköl, 
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten för  

. Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 18 § alkohol-
lagen (2010:1622) och omfattar bolagets båda serveringsställen  

. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden återkallar serveringstillståndet med omedelbar verkan med stöd 
av 10 kap 1 § alkohollagen (2010:1622). 

Reservationer 
Nina Bladh (S) och Lars-Erik Willberg (MP) reserverar sig till förmån för Nina Bladhs (S) 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 

 Piteå har under en längre tid dragits med 
ekonomiska problem. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen startade 2019-11-11 en utredning 
med anledning av detta. Bolaget fick sitt F-skattebevis återkallat av Skatteverket 2020-02-07 
p.g.a. bristande redovisning/betalning. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden återkallar serveringstillståndet enligt 9 kap 18 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten för . 
 
Motivering 
Enligt 9 kap 18 § alkohollagen ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd bl.a. om 
tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett 
sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera 
varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. 
 
Miljö- och hälsoskydd inledde en inre tillsyn av bolaget 2019-11-11 efter att avdelningen fått 
uppgifter från kreditupplysningssystemet att bolaget vid det tillfället hade tre betalnings-
uppmaningar till Skatteverket på sammanlagt 320 808 kr. Till detta kommer även en ansökan 
om betalningsföreläggande från  med 136 731 kr. Av ekonomi-
programmet SYNA framgår att bolaget 2020-02-08 har 720 927 kr i allmänna mål hos Krono-
fogdemyndigheten (KFM) och 62 275 kr i enskilda mål. 
 
Efter att den inre tillsynen inletts har det tillkommit ytterligare skulder till Skatteverket: 2019-
12-02, 2020-01-05 och 2020-02-05 på sammanlagt 729 380 kr. 
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Av alkohollagen 8 kap 12 § framgår att serveringstillstånd endast får meddelas den som visar 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt 
lämplig att utöva verksamheten och att verksamheten kommer att drivas enligt alkohollagen. 
 
De krav på skötsamhet och personlig lämplighet som för bifall till ansökan ska uppfyllas av 
den som söker tillståndet kvarstår även efter det att tillståndet har meddelats (prop. 
1994/95:89 s. 102). 
 
Bolaget  kan inte i dagsläget anses leva upp till 
ekonomisk lämplighet enligt alkohollagen 8 kap 12 § eftersom man inte kan betala skatter och 
sociala avgifter. 
 
Utredningen kommunicerades med bolaget 2020-02-10. Alkoholhandläggaren har därefter 
haft regelbunden kontakt med bolagets företrädare. 

Yrkanden 
Nina Bladh (S) yrkar att Miljö- och tillsynsnämnden återkallar serveringstillståndet efter den 
14 mars 2020. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag: arbetsutskottets förslag och Nina Bladhs (S) 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Miljö- och tillsynsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Utredning - Återkallelse av tillstånd -  
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§ 24  
 

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

1. projektrapport - Tillsyn skolor 2019 
  

2. uppföljning alkoholtillsyn 
  

3. Vietnamprojektet 
  

4. SAMBO - aktivitetsbaserat arbetssätt - rundvandring i Stadsporten. 

Beslutsunderlag 
• Projektrapport - Tillsyn skolor 2019 
 
 
 
 




