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Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 
 

 
Sekreterare Maria Burström 

  

Ordförande Ferid Letic (S) 

  

Justerande Maj-Britt Lindström (S) 

  
 

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

 

Organ  Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-15 

Anslags uppsättande 2021-06-22 Anslags nedtagande 2021-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad, Administrativa enheten 
  

Underskrift/anslaget av Maria Burström 

Plats och tid Distans via Zoom och Stadsporten, Gläntan kl. 9 - 16 

  

Beslutande       Se sida 2 

  

Övriga deltagare      Se sida 2  

  

Utses att justera Maj-Britt Lindström (S) 

  

Justeringens plats och tid Stadsporten, 2021-06-22 kl. 9 

  

Paragrafer              §§ 36 - 44 
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Sammanträdesprotokoll 2 (13) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Ferid Letic (S), ordförande 

Sara Lagesen Lundgren (S) 
Dan Nilsson (S) 
Nina Bladh (S) 
Christina Sandkvist (S) 
Maj-Britt Lindström (S), ersätter Stig Sjölund (V) 
Lars-Erik Willberg (MP) 
Ellinor Sandlund (M) 
Jan Lundström (C) 
Ivar Gustafsson (L) 
Martin Åström (SJV), ersätter Jeanette Åström (SJV) 

  

Övriga deltagare Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef 
Emma Kinnunen, miljöinspektör, § 44 
Helena Lindehag, folkhälsostrateg, § 44 
Dan Evander, kommunekolog, § 44 
Mikael Ferm, projektledare, § 44 
Mattias Qvarnström miljöinspektör, § 44 
Maria Burström, nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 3 (13) 
Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (13) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 36  
 

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 5 (13) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 37  
 

Månadsrapport 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten för maj 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsrapport maj 2021 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 6 (13) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 38  
 

Revidering av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
Diarienr 18MTN54 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner revideringen av ”Lokala miljö- och hälsoskydds-
föreskrifter för Piteå kommun”. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden skickar revideringen vidare till Kommunfullmäktige för 
antagande. 
 
Ärendebeskrivning 
Dokumentet ”Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Piteå kommun” reviderades delvis  
2016-04-18. Styrande dokument ska revideras minst en gång per mandatperiod. 
 
Föreskrifterna har remitterats till följande aktörer: 

 Polisen Piteå 
 Kultur, park och fritid, Piteå 
 Planeringsavdelningen, samhällsbyggnad Piteå 
 Pireva 
 Räddningstjänsten Piteå 
 LRF - ordförande för Piteås kommungrupp. 

De yttranden som kommit in har enbart varit av redaktionell karaktär. 
 
Efter antagande av riktlinjerna i Kommunfullmäktige skickas de för underrättelse till 
Lantmäteriet och Länsstyrelsen i Norrbotten, samt kungörs enligt kommunallagen. 
 
Beslutsunderlag 
 Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
 Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter med markerade ändringar 
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Sammanträdesprotokoll 7 (13) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 39  
 

Kommungemensam del av informationshanteringsplan 
Diarienr 19MTN13 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar med den kommungemensamma delen av informations-
hanteringsplan, enligt bilaga ”Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen: Kommun-
gemensam del”, i nämndens informationshanteringsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndighetens skyldighet att svara för 
arkivbildning och arkivvård, bl.a. framgår att allmänna handlingar inte får gallras utan 
gallringsbeslut. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
3. forskningens behov. 

I arkivvården ingår att myndigheter enligt 6 § arkivlagen ska upprätta en systematisk 
förteckning över sina handlingar. För Miljö- och tillsynsnämnden motsvaras detta av 
informationshanteringsplan (IHP). 
 
Informationshanteringsplanen utgår ifrån verksamheternas processer, som samlas i process-
grupper inom olika verksamhetsområden. Där anges hanteringsanvisningarna för de 
identifierade handlingstyperna: om informationen ska bevaras eller gallras; när de ska gallras; 
var informationen förvaras osv. 
 
Strukturenheterna anges i form av punktnotation, vilken är fastställd och beslutad av 
Kommunstyrelsen (KS) fram till den tredje nivån i klassifikationsstrukturen (KS 2020-01-13 
§ 21). Strukturenhet är en del av klassifikationsstrukturen, oavsett nivå (verksamhetsområde, 
processgrupp eller process). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om hanteringsanvisningar för de kommungemensamma styr- 
och ledningsprocesserna. Denna del av informationshanteringsplan innehåller hanterings-
anvisningar för processer som förekommer i alla nämnder, i Kommunstyrelsen eller i 
Kommunfullmäktige. Alla nämnder bör anta den kommungemensamma delen av 
informationshanteringsplan, enligt Kommunstyrelsens beslut (KS 2021-03-08 § 29). 
 
Största delen av processerna har redan kartlagts och informationshanteringsplaner har 
godkänts av nämnden. Resterande delen kommer till nämnden för beslut när kartläggningar är 
genomförda. När alla processer har hittat sina platser i klassifikationsstrukturen kommer de 
att tillföras sina processpecifika klassifikations- eller processnummer. Till sist kommer även 
en ny arkivbeskrivning upprättas. Informationshanteringsplan kan sedan godkännas i sin 
helhet. 
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Sammanträdesprotokoll 8 (13) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-03-08 § 29 Informationshanteringsplan för Kommunstyrelsen 
 Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen Kommungemensam del 
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Sammanträdesprotokoll 9 (13) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 40  
 

Utnämnande av nytt dataskyddsombud 
Diarienr 21MTN15 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden utnämner Ali Kraufvelin till dataskyddsombud för Miljö- och 
tillsynsnämnden. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden utnämner Andreas Persson till biträdande dataskyddsombud för 
Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Av artikel 37 i dataskyddsförordningen framgår att alla myndigheter som behandlar person-
uppgifter ska utnämna ett dataskyddsombud. Av artikel 37.3 framgår att ett enda dataskydds-
ombud får utnämnas för flera myndigheter när det är lämpligt med hänsyn till deras 
organisationsstruktur och storlek. 
 
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de 
uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. Dataskydds-
ombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra uppgifterna på grundval 
av ett tjänsteavtal. 
 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras och meddelas till tillsyns-
myndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande: 

 Tidigare utnämnt dataskyddsombud var utnämnd till dataskyddsombud för samtliga 
nämnder i Piteå kommun och för samtliga helägda kommunala bolag. Detta har 
bedömts fungera bra, och har bidragit till att tillförsäkra medborgarna i Piteå kommun 
en likvärdig hantering av behandling av personuppgifter. 

 Ali Kraufvelin och Andreas Persson bedöms ha de yrkesmässiga kvalifikationer och 
den sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd som krävs, och en god 
förmåga att fullgöra de uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskydds-
förordningen. Ali Kraufvelin och Andreas Persson är båda anställda av Piteå kommun 
sedan den 1 mars 2021 och tillhör Kommunledningsförvaltningens avdelning för 
styrning och ledning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-12 § 93 Tillsättande av dataskyddsombud 
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Sammanträdesprotokoll 10 (13) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 41  
 

Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21MTN1 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar beslut som fattats med stöd av Miljö- och 
tillsynsnämndens delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslista Ecos 2021-04-15--2021-05-26 
 Delegationsbeslutslista Alk-T 2021-04-15--2021-06-01 
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Sammanträdesprotokoll 11 (13) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 42  
 

Delgivningar 2021 
Diarienr 21MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Delgivningslista Ecos 2021-04-15--2021-05-26 
 KontrollNytt nr 1 2021 Nyhetsbrev för Livsmedelskontrollen i Sverige 
 BDX Miljö AB - avslag tillstånd täktverksamhet - Svensbyn 29:31 
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Sammanträdesprotokoll 12 (13) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 43  
 

Delgivningar protokoll 2021 
Diarienr 21MTN3 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar de protokoll som inkommit till Miljö- och 
tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen 2021-04-12 § 78 Redovisning av internkontrollplan 2020 och 

internkontrollplan 2021 för alla nämnder 
 Kommunstyrelsen 2021-04-12 § 93 Tillsättande av dataskyddsombud 
 Kommunstyrelsen 2021-05-03 § 106 Månadsrapport Mars 2021 samt helårsprognos 
 Kommunstyrelsen 2021-05-03 § 113 Riktlinjer för kompetensförsörjning 
 Kommunfullmäktige 2021-05-24 § 59 Sammanträdesplan 2022 
 Kommunfullmäktige 2021-05-24 § 60 Personalpolicy 
 Kommunfullmäktige 2021-05-24 § 61 Plan för klimatanpassning 
 Kommunfullmäktige 2021-05-24 § 63 Föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna 

platser i kommunen 
 Kommunfullmäktige 2021-05-24 § 74 Avsägelse av ledamot (S) samt fyllnadsval - 

Miljö- och tillsynsnämnden 2019 - 2022 
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Sammanträdesprotokoll 13 (13) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 44  
 

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

1. animaliska biprodukter – redovisning av examensarbete 
  

2. tillsynsprojekt – registrering av livsmedelsanläggningar vid omsorgsboenden 
  

3. motorburna ungdomar 
  

4. TEMA – Miljömål: Begränsad miljöpåverkan 
   

1. strandskyddsdispenser 
  

2. nuläge om vindkraftsetableringen och vindbruksplanen 
  

3. naturvårdstillsyn kopplat till bl.a. vindkraft 
 

5. skräp och återvinning 
   

1. visning av Bredviksbergets nya system "Anytime”. 

 
Beslutsunderlag 
 Projekt - Registrering av livsmedelsanläggningar vid omsorgsboenden 
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