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Sammanträdesprotokoll 2 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-13  

 
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) 
Sara Larsson (S), ersätter Jeanette Åström (SJV) 
Lars-Erik Willberg (MP) 
Ellinor Sandlund (M) 
Lisa Samuelsson (C), ersätter Jan Lundström (C) §§ 54 - 62 
Erika Johansson (KD), ersätter Ivar Gustafsson (L) 

  

Övriga deltagare Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef 
Leif Wågman, kvalitetssamordnare 
Johan Wirtala, avdelningschef, § 63 
Marlene Sjölund, miljöinspektör, § 63 
Florian Steiner, stadsarkitekt, § 63 
Tommy Lindgren, alkoholhandläggar, § 63 
Maria Burström, nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 4 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-13  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 54  
 

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 rapporterar ev. avvikelser. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-13  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 55  
 

Månadsrapport 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten för september 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar skriftlig månadsrapport för september 2021 på Miljö- och 
tillsynsnämndens sammanträde. 
  
Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget yttrande vidare till Miljö- 
och tillsynsnämnden. 
  
Samhällsbyggnad föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsrapport september 2021 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 6 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-13  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 56  
 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
Diarienr 19MTN48 
 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden godkänner förslaget till ändrad taxa för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet. 
  

2. Miljö- och tillsynsnämnden godkänner att den nya taxan ska gälla från och med den 1 
januari 2022. 
  

3. Miljö- och tillsynsnämnden överlämnar förslaget till ändrad taxa till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

Information till beslutet 
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
 
Ärendebeskrivning 
I april i år trädde Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter i kraft (2021:176). Den ersätter förordningen (2006:1166) med 
övergångsbestämmelser till utgången av 2023. Övergångsbestämmelserna medger 
alternativen successiv övergång eller omedelbar övergång till efterhandsdebitering. 
 
Avdelningens motivering 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd förespråkar en omedelbar övergång från första januari 
2022 eftersom Miljö- och tillsynsnämnden: 

 undviker administration av två taxor parallellt 
 inför den nya taxan i god tid innan den nya riskklassningsmodellen träder i kraft 2024. 

Konsekvenser 
De konsekvenser som förslaget innebär för näringen är följande: 

 Det blir en tydligare koppling mellan prestation och avgift eftersom tillsynen ska 
faktureras efter varje tillsynsbesök i stället för att som nu tas ut som en årlig 
schablonavgift i förskott. 

 Det ska även löna sig för verksamheten att göra rätt. Uppföljande kontroller som inte 
är planerade ska debiteras. 
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
De konsekvenser som förslaget innebär för myndigheten är följande: 

 Införandet av den nya taxan ger en ökad administration som inte kan avgiftsfinansieras 
utan skattefinansieras. 

 Fördelen med att införa taxan under 2022 är att Miljö- och tillsynsnämnden inte har 
någon tillsynsskuld att ta hänsyn till. 

 Om den planerade tillsynstiden, enligt Behovsutredning 2022 - 2023, utförs enligt plan 
kan det innebära minskade intäkter jämfört med nuvarande avgiftssystem. 

 Den nya förordningen innebär att årliga avgifter ersätts med obligatorisk 
efterhandsdebitering och att myndigheten kan avgiftsfinansiera RASFF-ärenden 
(Rapid Alert System for Food and Feed: Systemet för snabb varning om livsmedel 
som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa). 

 Den nya taxan medger även avgift för tillsyn av förpackningsmaterial. 

Nya begrepp - offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
Med förordningen följer nya begrepp som offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet: 

 Med offentlig kontroll avses den verksamhet som ingår i kontrollen av lagstiftningens 
efterlevnad enligt förordningens bestämmelser. 

 Med annan offentlig verksamhet avses övriga arbetsuppgifter som hör samman med 
kontrollen, som tillståndsprövning, registrering, utfärdandet av förelägganden vid 
bristande efterlevnad och utfärdande av officiella intyg. 

 Begreppet extra offentlig kontroll har utmönstrats. I stället används begreppet 
offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad. En företagare, som genom 
bristande efterlevnad orsakar offentlig kontroll som går utöver myndighetens 
planerade kontrollverksamhet, ska bära samtliga kostnader som uppkommer. Genom 
att bygga upp ett väl fungerande system för egenkontroll som medför färre 
besökstillfällen för kontrollmyndigheten kan en företagare, genom riskklassningen, 
påverka sin årliga kontrollavgift. 

Tillsynsavgift 
Avgiften för kontrollen bygger på självkostnadsprincipen, 2 kap. 6 § kommunallagen 
(2017:725). Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. 
 
Exempel på direkta kostnader är: 

 personalkostnader 
 personalomkostnader 
 material och utrustning 
 försäkringar. 
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Sammanträdesdatum  
2021-10-13  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Exempel på indirekta kostnader är: 

 lokalkostnader 
 kapitalkostnader 
 administrationskostnader. 

Avgiften för Piteå fastställs till 1 212 kr och har beräknats fram enligt SKR:s beräkningsmall 
för livsmedelskontroll. Förutom självkostnadsprincipen gäller den s.k. likställighetsprincipen. 
 
Riskklassning 
Avgifter för planerad kontroll utgår från Livsmedelsverkets modell för riskklassning. Vid 
bedömningen av verksamhetens risk ska hänsyn tas till förekomsten av en fungerande 
egenkontroll och kontrollmyndighetens erfarenheter av verksamheten. Principen är att ju 
högre risk en företagares verksamhet utgör, desto större är kontrollbehovet ur hygienisk 
synpunkt och redlighetssynpunkt. 
 
Kontaktmaterial 
Sedan den 15 juli 2021 är kommunen även ansvarig för kontroll av material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Material i kontakt med livsmedel benämns också 
som FCM (Food Contact Materials) eller kontaktmaterial. Kontaktmaterial avser bl.a. 
livsmedelsförpackningar, glas, tallrikar, bestick, dricksflaskor och köksredskap. 
 
Kommunerna ska kontrollera företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar den här typen 
av kontaktmaterial. Det innebär ett helt nytt kontrollområde med nya kontrollobjekt. Taxan 
innebär att tillsynen kan avgiftsfinansieras på samma villkor som för livsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 Kopia av Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen - med markerade 

ändringar 
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Sammanträdesprotokoll 9 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-13  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 57  
 

Sammanträdesplanering för Miljö- och tillsynsnämnden 2022 
Diarienr 21MTN14 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden fastställer sammanträdesplaneringen för 2022. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden ger miljö- och hälsoskyddschef i uppdrag att planera teman för 
nämndsammanträdena 2022 och att informera nämnden om dessa vid nästa sammanträde den 
24 november. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad föreslår att Miljö- och tillsynsnämnden fastställer mötesplaneringen för 
2022 enligt bifogat beslutsunderlag. 
 
Planeringen avser mötesdagar för nämndens sammanträden, arbetsutskott och presidie-
beredningar. 
 
Förvaltningen har samordnat planeringen med mötesplaneringen för Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelsen och kommunens ekonomiska årshjul. 
 
Bokningarna av möteslokalen Gläntan för nämndsammanträdena är preliminära eftersom 
större lokal kan behövas. Eventuella ändringar kommer att framgå av kallelsen till respektive 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 Sammanträdesplanering 2022 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 10 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-13  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 58  
 

Revisorernas granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter 
samt kontroll av anställdas bisysslor 
Diarienr 21MTN22 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden ger Samhällsbyggnad i uppdrag att använda granskningen inför 
framtagande av internkontrollplan för 2022. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden ger Samhällsbyggnad i uppdrag att säkerställa att förvaltningen 
årligen påminner medarbetarna om att anmäla bisysslor i enlighet med framtagen rutin. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har begärt ett yttrande om granskning av förebyggande arbete mot 
oegentligheter samt kontroll av anställdas bisysslor. 
 
Miljö- och tillsynsnämndens internkontrollplan för 2021 omfattar aktiviteter inom området. 
 
Miljö- och tillsynsnämndens uppgifter utförs av anställda tillhörande Samhällsbyggnads-
nämnden, därför saknas delegationsbeslut om bisysslor att återrapportera till Miljö- och 
tillsynsnämnden. Sålunda kommer inga beslut om bisysslor som fattats på delegation att 
återrapporteras till Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Signerad Rapport oegentligheter och bisysslor 
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Sammanträdesprotokoll 11 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-13  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 59  
 

Revisorernas årliga grundläggande granskning 2021 
Diarienr 21MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden svarar på revisorernas frågor enligt bifogat fråge- och svars-
formulär. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. I 
den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor 
avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. 
 
Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för 
revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är 
också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse. 
 
Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. 
verifieras genom dokument, protokoll mm. Svar anges i revisorernas frågebilaga. 
  
Revisorerna besöker Miljö- och tillsynsnämnden vid nästa sammanträde den 24 november. 
 
Beslutsunderlag 
 Miljö- och tillsynsnämndens svar på revisorernas frågor - Grundläggande Granskning 

2021 
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 60  
 

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 2021-08-23--2021-09-28. 
 Delegationsbeslutslista Alk-T 2021-08-19--2021-09-28 
 Delegationsbeslut - Yttrande över planbesked - detaljplan Stadsön 9:1 
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Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 61  
 

Delgivningar 2021 
Diarienr 21MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Delgivningslista 2022-08-23--2021-09-28 
 Svea HR M 4748-21 Slutligt beslut 2021-09-20 - nekat prövningstillstånd till fortsatt 

tillstånd bergtäkt Stor-Råberget 
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Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 62  
 

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 2021-08-23 § 180 Riktlinjer för inköp 
 Kommunfullmäktige 2021-09-13 § 135 Piteförslag 
 Kommunfullmäktige 2021-09-13 § 151 Avsägelse av ledamot (L) - Miljö- och 

tillsynsnämnden 2019 - 2022 
 Kommunfullmäktige 2021-09-13 § 133 Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
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Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 63  
 

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

 Munksunds-5:an och Lillpite kraftverk - Johan Wirtala, avdelningschef 
  

 Planbesked och Vision Berget - yttrande och rundvandring - Marlene Sjölund, 
miljöinspektör, och Florian Steiner, stadsarkitekt 
  

 Workshop nämndsmål - Leif Wågman, kvalitetssamordnare 
  

 TEMA - Riktlinjer för alkoholservering - Tommy Lindgren, alkoholhandläggare. 

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