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Sammanträdesprotokoll 2 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

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) 
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 
Leif Wågman, kvalitetssamordnare, § 46, § 53 
Florian Steiner, stadsarkitekt, § 52 
Marlene Sjölund, miljöinspektör, § 52 
Jörgen Naalisvaara, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen, § 53 
Maria Widman, samhällsutvecklare, § 53 
Helena Lindehag, folkhälsostrateg, § 53 
Maria Burström, nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 3 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 45  
 

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 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 46  
 

Delårsrapport 2021 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner delårsrapporten för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till delårsrapport för Miljö- och tillsynsnämndens 
verksamheter för perioden januari till och med augusti 2021. 
 
Syftet med rapporten är att följa upp och skapa förutsättningar för styrning av ekonomi, 
personal och verksamhet mot fastställda kommunövergripande mål. 
 
Rapporten beskriver viktigare händelser under perioden och innehåller uppföljning av budget 
och verksamhet. Fokus ligger på beskrivning och analys av väsentliga ekonomiska och 
verksamhetsmässiga avvikelser. 
 
Rapporten presenteras vid nämndsammanträdet. Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott 
lämnar ärendet utan eget yttrande vidare till Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden godkänner delårsrapporten för 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Delårsrapport augusti 2021 Miljö- och tillsynsnämnd 
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Sammanträdesprotokoll 6 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 47  
 

Attesträtter inom Miljö- och tillsynsnämndens ansvarsområde 
Diarienr 21MTN19 
 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden utser förvaltningschef Samhällsbyggnad som besluts-
attestant för nämndens ansvarsområde. 
  

2. Miljö- och tillsynsnämnden utser avdelningschefer inom nämndens ansvarsområde 
som beslutsattestanter inom sina respektive avdelningar. 
  

3. Miljö- och tillsynsnämnden medger vidare möjlighet för förvaltningschef Samhälls-
byggnad att delegera till annan anställd inom förvaltningen och avdelningschef att 
delegera till sig underställd personal. 
  

4. Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att förvaltningschefs delegation enligt punkten 1 
omfattar belopp upp till 2 miljoner kronor. 
  

5. Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att delegation enligt punkten 3 omfattar de belopp 
som förvaltningschef eller avdelningschef har delegation på enligt punkt 1 respektive 
2. 
  

6. Miljö- och tillsynsnämnden upphäver tidigare beslut om attesträtter (2015-01-16 § 8, 
15MSN15). 

Ärendebeskrivning 
Beslutsattest utgör kärnan i internkontrollen. Här kontrolleras att en faktisk beställning har 
skett, att ett beslut har fattats och att villkoren stämmer överens med vad som överens-
kommits. I beslutsattesten ligger också det slutliga ansvaret för korrekt kontering av 
bokföringspost samt eventuell momsfördelning. 
 
Rätten att fatta beslut om ekonomiska transaktioner, till exempel rätten att ingå avtal, är inte 
en beslutsattesträttsfråga utan ska beslutas i nämndens delegationsordning. 
 
Det finns framtaget ett attestreglemente som tillhörande anvisning. I anvisningen finns förslag 
på beloppsnivåer för olika roller, där förslaget för förvaltningschef ligger på 2 miljoner 
kronor, vilket är en nivå som är kommunövergripande. 
 
I dagsläget har förvaltningschefen attesträtt för fakturor upp till 10 miljoner kronor. 
Sänkningen från 10 miljoner kronor till 2 miljoner kronor innebär en skärpning av 
internkontrollen. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Beslutsunderlag 
 Miljö- och tillsynsnämnden 2015-01-16 § 8 Attesträtter inom Miljö- och 

tillsynsnämndens ansvarsområden 
 
 
 
 
  

Page 7 of 14



Sammanträdesprotokoll 8 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 48  
 

Åtgärdsplan för korrigerande och förebyggande åtgärder för 
livsmedelskontroll 
Diarienr 21MTN12 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden överlämnar Åtgärdsplan för livsmedelskontroll till Länsstyrelsen 
(dnr 281-3619-2021). 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen genomförde den 6 maj 2021 revision av kommunens livsmedelskontroll med 
fokus på dricksvattenkontroll. 
 
Utifrån revisonen framkom ett antal rekommendationer för korrigerande och förebyggande 
åtgärder för att förbättra livsmedelskontrollen. Länsstyrelsens revisionsrapport inkom till 
Miljö- och tillsynsnämnden den 30 juni enligt bilaga (nämndens dnr 21MTN12-9). 
 
Miljö- och tillsynsnämnden förväntas upprätta en åtgärdsplan och överlämna den till 
Länsstyrelsen senast den 12 september. 
 
Avdelningens förslag framgår av bilaga Åtgärdsplan för livsmedelskontroll. 

Yrkanden 
Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Åtgärdsplan för livsmedelskontroll 
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Sammanträdesprotokoll 9 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 49  
 

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 2021-05-27--2021-06-30 
 Delegationsbeslutslista Ecos 2021-07-01--2021-08-22 
 Delegationsbeslutslista Alk-T 2021-06-02--2021-08-18 
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Sammanträdesprotokoll 10 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 50  
 

Delgivningar 2021 
Diarienr 21MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 SKR - Presidiedagar för plan- bygg- och miljönämnder 2021 
 Sveriges miljökommuner - Höstmöte 6-7 oktober 2021 
 Delgivningslista 2021-05-27--2021-08-22 
 Insikten - Rapport 2021-08-17 
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Sammanträdesprotokoll 11 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 51  
 

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 2021-06-07 § 135 Bärgning av bogserfartyget Munksund 5 
 Kommunstyrelsen 2021-06-07 § 140 Månadsrapport april 2021 samt helårsprognos 
 Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 88 Budget 2022 och VEP 2022-2024 
 Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 89 Taxa för kopia och avskrift av allmän handling 
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Sammanträdesprotokoll 12 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 52  
 

Inbjudan till samråd - Yttrande över planprogram för området kring 
Nördfjärden 
Diarienr 21MTN29 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden yttrar sig till Planeringsavdelningen (Samhällsbyggnad) enligt 
följande: 

 Vikten av stadsnära grönområden 
Miljö- och tillsynsnämnden anser att det är viktigt att bevara stadsnära grönområden. 
Grönområdet som beskrivs i planprogrammet är i dagsläget ett område som är skyddat 
från buller av trafik och industrier. Att bevara grönområdet och behålla en låg ljudnivå 
i området är viktigt. Forskning visar att vistelser i naturen har positiv betydelse för 
såväl den fysiska som psykiska hälsan. Den fysiska aktivitetsnivån ökar, kroppen 
återhämtar sig, stressnivån sjunker och dessutom ger naturen skydd under 
värmeböljor, något som är extra viktigt för barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
 
I planprogrammet saknas bedömning av hur planen påverkar ljudnivån i området och 
för de boende som angränsar till planen. Att eventuellt leda trafiken genom en bro 
över Nördfjärden skulle leda till negativa konsekvenser för ljudnivån i området. 

 Naturvårdsverkets vägledning om buller från idrottsplatser 
Idrottsplatser är ett vanligt förekommande inslag i våra bostadsområden. De kan vara 
av varierande storlek och med varierande grad av organiserad idrott. Tillgång till 
platser för både organiserad och spontan idrott, träning och lek inom rimliga avstånd 
från bostaden är av stor vikt för folkhälsan för såväl barn som vuxna. Det kan dock 
uppstå situationer då buller från idrottsutövning blir störande för de människor som 
bor i direkt anslutning till idrottsplatsen. 
 
Naturvårdsverket gav den 24 mars 2021 ut en vägledning om buller från idrottsplatser. 
Vägledningen är i första hand avsedd för idrottsplatser som orsakar buller som 
påverkar bostäder. Den kan även vara tillämpbar om sådant buller påverkar 
vårdlokaler med boende eller undervisningslokaler. 

 Parkeringar vid LF Arena 
De nya parkeringar som planeras vid LF Arena är nära befintliga bostadshus. Det finns 
risk för bullerstörningar genom den planerade parkeringen och ökad trafikmängd i 
området. 

 Verksamheter i bottenplan 
Det finns risk för att verksamheter i bottenplan kan störa boende och de som nyttjar 
grönområdet. 
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Sammanträdesprotokoll 13 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 Luftmätningar 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utför mätning av partiklar och kvävedioxid i 
luften. Resultaten visar att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids. 
Naturvårdsverket har därför bedömt att ett åtgärdsprogram ska vara fastställt och 
redovisat senast i december 2022. Detta kan komma att påverka hur trafik bl.a. 
planeras i tätorten. 

 Vattenrecipient Nördfjärden 
Det har i planprogrammet uppmärksammats att recipienten Nördfjärden, enligt 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS), i Förvaltningscykel 3 har måttlig ekologisk 
status och att kemisk status uppnår ej god. Vattenförekomsten uppnår inte kraven för 
en god ekologisk status, eftersom det finns betydande påverkan från urban mark-
användning (via dagvatten från hårdgjorda ytor), enskilda avlopp, jordbruk samt 
hydromorfologisk påverkan (via sjöfart, turism och transport). 
 
Vattenförekomsten bedöms ha begränsad vattenomsättning och är också mer känslig 
för mänskligt utsläpp av näringsämnen. För att uppnå vattendirektivets mål om vatten 
av god kvalité instämmer Miljö- och tillsynsnämnden med planprogrammet om att det 
är viktigt att nya exploateringar kan göras utan att ha negativ påverkan på vatten-
kvalitén. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen, har skickat en inbjudan till samråd om plan-
program för området runt Nördfjärden till Miljö- och tillsynsnämnden för yttrande. 
 
Planområdet omfattar området runt Nördfjärden i centrala Piteå samt området vid LF Arena. 
 
Syftet med planprogrammet är att lyfta frågor som är av betydelse för hela området och som 
kan visa på ramar och potential för en långsiktig utveckling. På så vis erhåller Piteå kommun 
ett sammanhållet planeringsunderlag att utgå ifrån vid vidare planering av området. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandling: 
https://webgis.it.pitea.se/website/planliggaren_extern/documents/D2127_03_planbeskrivning.
pdf 
 
Beslutsunderlag 
 Remiss Planprogram Nördfjärden 2021-06-30 
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§ 53  
 

Informationsärenden 
Diarienr 19MTN22 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen informerar Miljö- och tillsynsnämnden om: 
  
TEMA – Omvärldsanalys, ny lagstiftning, nyckeltal - Miljömål: Begränsad miljöpåverkan 

1. Regionala miljömål - Jörgen Naalisvaara, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen 
  

2. Miljö-, klimat- och energimål - Maria Widman, samhällsutvecklare, Samhällsbyggnad 
  

3. Folkhälsomål - Helena Lindehag, folkhälsostrateg, Kommunledningsförvaltningen 
  

4. Workshop nämndsmål - Leif Wågman, kvalitetssamordnare, Samhällsbyggnad. 
  

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden tar del av 
informationen. 
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