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Sammanträdesprotokoll 2 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Stig Sjölund (V), ordförande 

Sara Lagesen Lundgren (S) 
Dan Nilsson (S) 
Nina Bladh (S) 
Christina Sandkvist (S), ersätter Ferid Letic (S) 
Monica Lindmark (V), ersätter Kent R Eriksson (S) 
Ellinor Sandlund (M) 
Jan Lundström (C), §§ 5 - 12 
Ivar Gustafsson (L) 
Erika Johansson (KD), §§ 5 - 12, ersätter Jeanette Åström (SJV) 

  

Övriga deltagare Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef 
Leif Wågman, kvalitetssamordnare, §§ 4 - 6 
Ingrid Olofsson, miljöinspektör, § 8 
Ulf Isaksson, miljöinspektör, § 12 
Marlene Sjölund, miljöinspektör, § 12 
Emilia Jonsson, miljöinspektör, § 12 
Charlotte Åsberg, miljöinspektör, § 12 
Karl Forsell, Arbets- och miljömedicin, Region Västerbotten, § 12 
Ingrid Liljelind, Arbets- och miljömedicin, Region Västerbotten,  
§ 12 
Maria Burström, nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 3 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§1 
Ändring av dagordning 

Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att ärende om indexuppräkning av Taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstigningen läggs till dagordningen. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande föreslår att ärende om indexuppräkning av Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstigningen läggs till dagordningen. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 2  
 

Indexuppräkning av Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-
lagstiftningen 
Diarienr 19MTN48 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden indexuppräknar Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslag-
stiftningen till 1 168 kr enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet). 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillsynsnämnden har för varje år möjlighet att besluta om indexhöjning av taxa för 
offentlig kontroll av livsmedel. Kommunfullmäktige fastställde 2019-12-16, § 302, kontroll-
avgiften till 1 145 kr. 
 
Med indexhöjning utifrån 2020 års PKV på 2 % innebär det att taxan höjs till 1 168 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
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Sammanträdesprotokoll 6 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 3  
 

Avdelningschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen och de rapporterade avvikelserna. 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef, informerar Miljö- och tillsynsnämnden om 
verksamheterna inom Samhällsbyggnad och förvaltningens/avdelningens arbete med 
anledning av covid-19 samt redogör för rapporterade avvikelser. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 4  
 

Internkontrollplan 2021 
Diarienr 20MTN55 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner internkontrollplan för år 2021. 
 
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 Kommunfullmäktige 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 (Kommunfullmäktige 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 2021 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 8 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 5  
 

Uppföljning av Tillsynsplan 2020 för Miljö- och tillsynsnämnden 
Diarienr 20MTN8 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner uppföljningen av Tillsynsplan 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt förordning (2000:13) 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. 
Detsamma gäller även för nämndens övriga tillsynsuppgifter enligt livsmedelslagstiftningen, 
lagen om strålskydd, försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln, alkohollagen och 
tobakslagen. 
 
Utfallet av uppföljning och utvärdering presenteras i rapport som redovisas muntligt för 
arbetsutskottet och skriftligt för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Uppföljning av Tillsynsplan 2020 
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Sammanträdesprotokoll 9 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 6  
 

Årsredovisning och årsbokslut 2020 
Diarienr 20MTN54 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta årsredovisning, som ska omfatta alla 
verksamheter. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen även 
del i den interna kontrollen inom respektive nämnds ansvarsområde. 
 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till årsredovisning och årsbokslut för Miljö- och 
tillsynsnämndens verksamhetsområden och redovisar denna muntligen vid arbetsutskottets 
sammanträde. Samhällsbyggnad skickar ut skriftligt förslag i bilaga inför nämndens 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2020 Miljö- och tillsynsnämnden 
 
 
 
 
  

Page 9 of 16



Sammanträdesprotokoll 10 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 7  
 

Internbudget 2021 och verksamhetsplan 2021 - 2023 för Miljö- och 
tillsynsnämnden 
Diarienr 20MTN36 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden fastställer internbudget och verksamhetsplan enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2020-11-30, § 250, fastställt årsbudget för 2021 och 
verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023. Miljö- och tillsynsnämnden har i uppgift att fastställa 
internbudget för 2021. 
 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medlen enligt bilaga 
och föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden fastställer förslaget. Behovsutredning och 
tillsynsplan anger vilken verksamhet som ska utföras. 
 
Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan och internbudget 2021 för Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 11 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 8  
 

Godkännande enligt 32 § förordningen om deponering av avfall för 
etapp 4 - 6 Bredviksberget Öjebyn 144:82 
Diarienr 20MTN53 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner del C av sluttäckningsprojektet etapp 4 - 6 på 
Bredviksbergets avfallsanläggning på fastigheten Öjebyn 144:82 i Piteå kommun. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 32 § förordning (2001:512) om 
deponering av avfall. 
 
Under deponins efterbehandlingsfas ska verksamhetsutövaren, enligt 33 § förordning 
(2001:512) om deponering av avfall, se till att i minst 30 år, eller den längre tid som 
tillsynsmyndigheten bestämmer, vidta de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll 
som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 
 
Ärendebeskrivning 
Under hösten 2020 färdigställdes del C av sluttäckningsprojektet etapp 4 - 6 på 
Bredviksbergets deponi. Täckningen omfattar en 8 630 m2 stor yta och har utförts i enlighet 
med tillståndet för anläggningen och förordningen om deponering av avfall. 
 
Entreprenadjuridisk slutbesiktning godkändes den 22 oktober 2020. Projektet har genomförts 
med samma koncept som etapper 2017 och 2019. 
 
Piteå Renhållning & Vatten AB (Pireva) driver avfallsanläggningen vid Bredviksberget med 
stöd av ett tillstånd daterat 2007-01-24 från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. 
 
Pireva har den 4 oktober 2013 redovisat en avslutningsplan, enligt villkor 7 i gällande 
tillstånd, där det framgår hur sluttäckningen ska ske för att uppfylla bestämmelserna i 
deponiförordningen. 
 
Motivering 
Sluttäckning regleras av krav enligt förordning (2001:512) om deponering av avfall med avse-
ende på konstruktions- och funktionskrav. Enligt 32 § anges att en deponi, eller del av deponi, 
kan anses vara avslutad först när sluttäckningen godkänts av tillsynsmyndigheten. 
 
Genom att tillsynsmyndigheten godkänner täckningen övergår denna del av deponin i en 
efterbehandlingsfas som varar i minst 30 år, eller den längre tid som tillsynsmyndigheten 
bestämmer. Under denna tid ska verksamhetsutövaren kontrollera miljöpåverkan och 
funktionen av täckningen. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att del C av sluttäckningsprojektet etapp 4 - 6 
har täckts enligt gällande regler. Avdelningen föreslår därför att Miljö- och tillsynsnämnden 
godkänner del C av sluttäckningsprojektet etapp 4 - 6 på Bredviksbergets avfallsanläggning 
på fastigheten Öjebyn 144:82 i Piteå kommun. 
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Sammanträdesprotokoll 12 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

  

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om godkännande 2020-11-18 - Ecos 2020-3115 
 Markplaneringsplan Del C - Ecos 2020-3115 
 Relationshandling Sluttäckning av deponi Pireva 2020-10-28 - Ecos 2020-3115 
 Avslutningsplan med bilagor 2013-10-03 - Ecos 2020-3115 
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Sammanträdesprotokoll 13 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 9  
 

Delegationsbeslut 2020 
Diarienr 20MTN1 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut - Alkoholservering vid catering - delegat ordf Stig Sjölund 
 Delegationsbeslut - Förlängning av delegationsbestämmelser enl lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen - delegat ordf Stig Sjölund 
 Delegationsbeslutslista Alk-T 2020-11-05--2020-12-31 
 Delegationsbeslutslista Ecos 2020-11-05--2020-12-31 
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Sammanträdesprotokoll 14 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 10  
 

Delgivningar 2020 
Diarienr 20MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Anvisning för hantering och lagring av digital information 20KS545 
 Anvisning för tillträde till Stadshuset 20KS549 
 Politiska sammanträden på distans inbjudan från Sveriges kommuner och regioner - SKR 
 Delegationsbeslut Kommunchefs beslut 2020-12-01 Anvisning för ärendeprocessen 
 Styrande dokument - Anvisning för ärendeprocessen 
 Rapport - Redovisning uppdrag kommunal samverkan inom livsmedelskontroll 
 Rapport - Redovisning uppdrag om kommunal samverkan inom miljötillsyn 
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Sammanträdesprotokoll 15 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 11  
 

Delgivningar - protokoll 2020 
Diarienr 20MTN3 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar de protokoll som inkommit till Miljö- och 
tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige 2020-11-30 § 250 Budget 2021 verksamhetsplan 2021 - 2023 samt 

kommunal skattesats 2021 
 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2020-12-15 § 193 Omräkning av 

ersättning till förtroendevalda i Piteå kommun 2020 
 Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 279 Reglemente för styrelse och nämnder 
 Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 286 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område 
 Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 287 Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel (2009:730) 
 Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 288 Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder 

och animaliska biprodukter (2006:805) 
 Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 289 Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot 

internationella hot mot människors hälsa (2006:1570) 
 Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 290 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

(1988:220) 
 Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 291 Taxa för tillsyn enligt lag om 

sprängämnesprekursorer 
 Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 292 Taxa för uppdragsverksamhet 
 Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 293 Avfallsplan för Piteå kommun - förlängning 2021 

- 2022 
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Sammanträdesprotokoll 16 (16) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 12  
 

Informationsärenden 
Diarienr 19MTN22 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen informerar Miljö- och tillsynsnämnden om: 
 
1. TEMA: Inomhusmiljö - bostäder 
 
2. tillsynsprojekt - Tillfälligt boende 
 
3. tillsynsprojekt - Idrottsanläggningar 
 
4. tillsynsprojekt - Bassängbad. 
 
Beslutsunderlag 
 Projektrapport - Tillfälligt boende 
 Projektrapport - Idrottsanläggningar 
 Projektrapport - Bassängbad 
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