
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-28

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Sammanträdesrum Grå, 2018-06-28, kl. 14:00-17:30

Beslutande: Lars-Olle Tuvesson (S)
Anders Bengtsson (EP)
Tomas Fjellner (M) 
Bengt Bengtson (S) 
Åsa Larsson (S)
Sven Dahlberg (S)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Anita Rosén (L)
Staffan Laurell (M)
Anders Davidsson (M), jäv § 45 punkt 1 och § 46
Fredrik Thörning (M), ersätter Anders Davidsson (M) § 45 punkt 1 
och § 46
Hans-Åke Jönsson (C)
Nicklas Oddson (KD)
Pontus Myrenberg (SD), ersätter Anders Ingvarsson (SD) 

Ersättare: Fredrik Thörning (M), §§ 43, 44 och 45 punkt 2, 3 och 4 §§ 47-55
Alf Carlsson (M)
Staffan Broddesson (C)
Magnus Jonsson (S)
Johnny Henrysson (EP)
Jessica Klingvall (S)
Christian Hedman (S)

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt, verksamhetschef miljö och bygg
Johan Maniet, bygglovschef 
Rune Liljenberg, Miljöchef
Cecilia Rosen, miljöinspektör
Erik Hjorth, byggnadsinspektör
Noor Jabbar, byggnadsinspektör
Arjana Nikqi, nämndsekreterare
Christian Duran, sökande Klitterbyn 2, § 45 punkt 1
Jonas Lloyd, sökande Klitterbyn 2, § 45 punkt 1
Cecilia Holmblad, NSR, § 45 punkt 2

Utses att justera: Tomas Fjellner, Sven Dahlberg 

Paragrafer: 43-52, 54-55

Omedelbart justerade paragrafer: 53
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Sekreterare ___________________________________________________
Arjana Nikqi

Ordförande ___________________________________________________
Lars-Olle Tuvesson

Justerare ___________________________________________________
Tomas Fjellner                                         Sven Dahlberg 
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-28

Datum för anslags uppsättande: 2018-07-10

Datum för anslags nedtagande: 2018-08-02

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, Ängelholms Stadshus 

Underskrift ____________________________________________________
                           Arjana Nikqi
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Innehållsförteckning

Upprop

43 Val av justeringspersoner

44 Godkännande av föredragningslista

45 Informationsärenden MYN 2018 2018/15

46 Klitterbyn 2, rivning av tio byggnader samt bygglov för ny 
hotellbyggnad

2018/30

47 Revidering av Myndighetsnämndens delegationsordning 2017/92

48 Dokumenthanteringsplan för Myndighetsnämnden 2016/121

49 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende 
solarieverksamhet

2017/86

50 JO-anmälan angående utlämnande av allmän handling, 
bemötande mm

2018/37

51 Kroppåkra 1:28, Förhandsbesked för ev. nybyggnad av 
enbostadshus

2018/38

52 Sockerbruket 11, bygglov för nybyggnation av flerbostadshus 2018/39

53 Tillsynsärende enligt alkohollagen gällande Restaurang & 
Pizzeria Capri

2018/40

54 Anmälan av delegeringsbeslut maj 2018 2018/13

55 Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut 2018/14
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Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 43                 

Val av justeringspersoner

Tomas Fjellner (M) och Sven Dahlberg (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

_____ 
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 44                       

Godkännande av föredragningslista

Myndighetsnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring: 

Ärende som tillkommer

11 B Tillsynsärende enligt alkohollagen gällande Restaurang & Pizzeria Capri

_____
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 45                  Dnr   MYN 2018/15

Informationsärenden MYN 2018

Jäv
Anders Davidsson (M) anmäler jäv och tar därmed inte del av informationen gällande 
Klitterbyn 2 men deltar i resterande informationspunkter. 

Ärendebeskrivning
Christian Duran och Jonas Lloyd informerar nämnden vad gäller ansökan om rivnings- samt 
bygglov för Klitterbyn 2. 

Cecilia Holmblad, NSR, informerar om Uppföljning avfallsplan.  

Pernilla Falstedt, verksamhetschef Miljö och bygg, informerar nämnden om följande ärenden:
 Ekonomisk uppföljning, maj 2018
 Ändring i kommunallagen
 Ändring i PBL ang avgifter fr 1/1-19
 Hillarpstäkten
 Frisörtillsyn
 Råkor vid Strövelstorp IP
 Klitterhus
 Kyrkogråden 7:71
 Trailers längs E6 – nya ärenden samt utdömande av vite
 Bygglovsansökan Banhof 

Rune Liljenberg, miljöchef, informerar om Rönne å. 

 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

_____
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MYN § 46                  Dnr   MYN 2018/30

Klitterbyn 2, rivning av tio byggnader samt bygglov för ny 
hotellbyggnad

Jäv
Anders Davidsson (M) anmäler jäv, lämnar sammanträdesrummet och deltar i varken 
handläggning eller beslut av ärendet. Fredrik Thörning (M) går in som ersättare. 

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller rivning av tio byggnader samt nybyggnad av hotell på fastigheten 
Klitterbyn 2. Åtgärderna ryms inom befintlig detaljplan men innehåller några mindre 
avvikelser som kan accepteras.

Bygglovsenheten föreslår att Myndighetsnämnden lämnar rivningslov och bygglov för sökta 
åtgärder.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-06-12
Antikvariskt yttrande (bilaga 01) inkommen 2018-04-27
Antikvariskt yttrande (bilaga 02) inkommen 2018-06-12
Illustrationer (bilaga 03) inkommen 2018-06-18
Ansökan (rivning), inkl inkommen 2018-03-12
- situationsplan Rivning inkommen 2018-03-12
Ansökan (bygglov) inkl inkommen 2018-04-19
- Verksamhetsbeskrivning inkommen 2018-04-19 samt tillägg 2018-06-19
- Plan-, sektion-, fasadritningar inkommen 2018-06-18
- Tillgänglighetsredovisning inkommen 2018-06-15
- VA-anmälan inkommen 2018-06-19
P-redovisning inkommen 2018-06-25
DP 1036, finns ej bland bilagorna 2011-07-15

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Tomas Fjellner (M), Anders Bengtsson (EP), 
Hans-Åke Jönsson (C), Karl-Otto Rosenqvist, Nicklas Oddson (KD) och Pontus Myrenberg 
(SD) instämmer i yrkandet. 
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att medge rivningslov med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 34 §, samt 

att bevilja bygglov för sökta åtgärder med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31b §.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg
Sökande 
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Myndighetsnämnden
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MYN § 47                  Dnr   MYN 2017/92

Revidering av Myndighetsnämndens delegationsordning

Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden fattade den 21 september 2017 beslut om en ny delegationsordning för 
nämnden. 

I nämndens reglemente ingår att hantera myndighetsfrågor kopplade till kommunens 
renhållningsordning. För de flesta av dessa frågor föreligger redan delegation i nämnda 
delegationsordning. Dock finns det frågor som hanteras av verksamheten Kultur och stad som 
inte har delegerats. Det finns därför behov av att revidera delegationsordningen. 

Riksdagen har beslutat att kommunerna från och med den 1 januari 2019 kommer behöva 
minska bygglovsavgifterna om tidsfristen för handläggning av bygglov överskrids. Avgiften 
ska reduceras med en femtedel för varje vecka som tidsfristerna överskrids. På grund av detta 
finna det behov av att ytterligare utöka delegationen och därmed snabba upp 
handläggningstiderna.

I samband med revideringen görs även andra justeringar som syftar till att göra 
delegationsordningen tydligare och enklare att förstå. Följande förändringar föreslås:

 Förtydligande av tabellernas huvud så att det tydligare framgår vad som delegerats till 
miljö- och byggchefen samt vem som miljö- och byggchefen i sin tur delegerat vidare 
rätten att besluta till.

 Arbeten som utförs och beslutas av andra verksamheter inom Ängelholms kommun och 
som miljö- och byggchefen inte har rådighet över, får delegation direkt från 
myndighetsnämnden, istället för som tidigare via miljö- och byggchefen.

 Utökad delegation att besluta om bygglov som överensstämmer med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.

 Rätt att fatta beslut om anvisning av plats för placering av avfallskärl samt vissa undantag 
enligt renhållningsordningen delegeras till tjänstepersoner inom verksamheten Kultur och 
stad. Övriga undantag delegeras såsom tidigare till Miljö- och byggchefen men har 
förtydligats i och med delegationen till Kultur och stad.
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Myndighetsnämnden
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-06-12
Myndighetsnämndens delegationsordning med förändringar markerade med kursiv text, 
överstrykningar samt markering.
Myndighetsnämndens delegationsordning 2018-07-01, förslag

Yrkanden 
Sven Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att anta föreliggande förslag till delegationsordning för Myndighetsnämnden att gälla från 
och med 2018-07-01, samt

att den delegationsordning som beslutades av Myndighetsnämnden 2017-09-21, MYN § 
79, 2017/92 upphör att gälla från och med 2018-07-01.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg
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MYN § 48                  Dnr   MYN 2016/121

Dokumenthanteringsplan för Myndighetsnämnden

Ärendebeskrivning
Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett mer detaljerat komplement till myndighetens 
arkivbeskrivning. Utan en dokumenthanteringsplan kan inte myndigheten fullt ut fullgöra det 
som arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen föreskriver. Då kommunen den 1 januari 
2015 fick en ny politisk organisation och Myndighetsnämnden därmed tillkom som en ny 
nämnd föreligger ett behov av en dokumenthanteringsplan för denna.

Planen ska fungera som ett hjälpmedel och verktyg för verksamheterna genom att ge överblick 
och kontroll över de allmänna handlingarna. Så även för de ur allmänheten som är intresserade 
av att ta del av allmänna handlingar. Den specificerar i detalj vilka handlingar som finns hos 
myndigheten och hur dessa ska organiseras och registereras. Därtill specificerar den vilka 
bestämmelser om sekretess som tillämpas, samt innehåller formella beslut om bevarande och 
gallring. Det senare är speciellt viktigt då man enligt lag inte får gallra utan ett formellt beslut 
av myndigheten. Eventuella tidsfrister för gallring respektive leverans till kommunarkivet 
anges också. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-04-24
Förslag till dokumenthanteringsplan för Myndighetsnämnden 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att anta föreslagen dokumenthanteringsplan, samt

att delegera rätten att göra mindre redaktionella ändringar av dokumenthanteringsplanen 
till kommunarkivarien samt myndighetsnämndens arkivansvariga och arkivombud. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunarkivarien
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MYN § 49                  Dnr   MYN 2017/86

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende 
solarieverksamhet

Ärendebeskrivning
Regeringen har 2018-04-26 beslutat om ny strålskyddslag (2018:396) som trädde i kraft 2018-
06-01. Verksamheten för Miljö och bygg har därför reviderat gällande taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen avseende solarieverksamhet, då taxan bygger på den gamla strålskyddslagen 
(1988:220).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-06-11
Reviderad ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”

Yrkanden 
Bengt Bengtson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Myndighetsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende solarieverksamhet,

att den reviderade taxan ska gälla från och med 2018-10-01, samt

att bemyndiga Myndighetsnämnden att fatta beslut om mindre ändringar av taxan till följd 
av ändrad lagstiftning.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige 
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MYN § 50                  Dnr   MYN 2018/37

Johan Maniet, bygglovschef, deltar inte i ärendet och lämnar rummet. 

JO-anmälan angående utlämnande av allmän handling, bemötande 
mm

Ärendebeskrivning
Karin Törnström (ombud för ) har i en anmälan till JO framfört klagomål på 
Myndighetsnämnden i Ängelholms kommun med anledning av handläggningen av en begäran 
om utlämnande av allmänna handlingar, kommunens bemötande per e-post och att 
kommunen uppgett att de inte anslår sina anställningsbeslut. 

JO har begärt ett yttrande från Myndighetsnämnden över den anmälan som lämnats in. 
Yttrandet ska också belysa hur innehållet i ett e-postmeddelande den 29 november 2016 
förhåller sig till 1 kap. 9 § regeringsformen. JO vill att berörd befattningshavare ges tillfälle att 
lämna synpunkter och att det framgår av yttrandet att så skett. JO önskar vidare att 
Myndighetsnämnden redovisar sin bedömning av det som kommit fram.

Yttrandet ska vara inlämnat till JO senast den 12 juli 2018.

I framtagandet av förslag till yttrande till JO har samråd skett med stadsjurist Eva Sturesson 
och HR-utvecklare Frida Persson.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-06-12
Förslag på yttrande till JO, dnr 1203-2018 daterad 2018-06-12
JO-anmälan inkl bilagor
Yttrande från berörd befattningshavare daterad 2018-05-31
Bilaga till yttrande från berörd befattningshavare
Svar i samma ärende t. Antidiskrimineringsbyrån daterad 2017-02-14

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Nicklas Oddson (KD), Anders Bengtsson 
(EP) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) instämmer i yrkandet. 
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Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Riksdagens ombudsmän (JO).

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg 

Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm (i 2 exemplar inkl handlingar enligt 
nedan)
Jokansli1@jo.se (samtliga handlingar i wordformat när sådana finns)

Handlingar som ska skickas med beslutet:
1. Yttrande till JO
2. Protokollsutdrag från Myndighetsnämndens sammanträde
3a.  Yttrande från berörd befattningshavare
3b.  Bilaga till yttrande från berörd befattningshavare
4.  Svar i samma ärende till Antidiskrimineringsbyrån

mailto:Jokansli1@jo.se
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MYN § 51                   Dnr   MYN 2018/38 
 
Kroppåkra 1:28, Förhandsbesked för ev. nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med källare samt 
komplementbyggnad på ca 140 m2 samt 40 m2 byggnadsarea har inkommit till 
Bygglovsenheten.  
 
Miljö och bygg föreslår att Myndighetsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med 
hänsyn till de höga naturvärdena på platsen samt den påtagliga påverkan på landskapsbilden 
som en nybyggnation skulle innebära. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  daterat  2018-06-07 
Ansökan  inkommen  2018-04-19 
Situationsplan  inkommen  2018-04-19 
Brev/förtydligande  inkommen 2018-04-19 
 
Grannyttrande: 
Tåstarp 25:1  inkommen 2018-05-14 
Munka Ljungby 100:1  inkommen 2018-05-14 
Munka Ljungby 4:6  inkommen 2018-05-18 
Munka Ljungby 118:1  inkommen  2018-05-18 
Munka Ljungby 4:6  inkommen 2018-05-18 
Kroppåkra 1:17  inkommen 2018-05-17 
Dalamöllans vsf  inkommen  2018-05-29 
 
Yrkanden  
Sven Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Anita Rosén (L), Karl-Otto Rosenqvist 
(MP) och Åsa Larsson (S) instämmer i yrkandet.  
 
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till positivt förhandsbesked. Anders Bengtsson (EP), Hans-
Åke Jönsson (C) och Pontus Myrenberg (SD) instämmer i yrkandet.  
 
 
 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Propositioner och omröstning 
Ordförande ställer proposition på dels bifall till yrkandet om bifall till förslag till beslut, dels 
bifall till yrkandet om bifall till positivt förhandsbesked. Ordförande finner att 
myndighetsnämnden bifaller yrkandet om bifall till förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och verkställs. Ja-röst för bifall till Sven Dahlbergs (S) m.fl. yrkande, Nej-
röst för bifall till Tomas Fjellners (M) m.fl. yrkande. Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster 
och 7 Nej-röster enligt tabell nedan.  

 
         Ja-röst = Sven Dahlbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till förslag till beslut 
         Nej-röst = Tomas Fjellners (M) m.fl. yrkande om bifall till positivt förhandsbesked 

Ledamöter Ja Nej 
Anders Bengtsson (EP) 1 v ordf  X 
Tomas Fjellner (M) 2 v ordf  X 
Bengt Bengtson (S)  X  
Åsa Larsson (S) X  
Sven Dahlberg (S) X  
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X  
Anita Rosen (L) X  
Staffan Laurell (M)  X 
Anders Davidsson (M)  X 
Hans-Åke Jönsson (C)  X 
Nicklas Oddson (KD)  X 
Pontus Myrenberg (SD)  X 
Lars-Olle Tuvesson (S) ordf X  
Resultat 6 7 
 

 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar 
 
att ge positivt förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 17 §. 
  
 
_____ 
 
Reservation 
Vi reserverar oss mot beslutet att lämna positivt förhandsbesked för byggnation på åkermark 
av klass 8. Det är viktigt att åkermark av så hög klass förblir odlingsbar så att det är möjligt att 
producera närodlade livsmedel även i framtiden. 
 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Anita Rosén (L)  
 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
_____ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Miljö och bygg 
Sökande  
 
 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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MYN § 52                  Dnr   MYN 2018/39

Sockerbruket 11, bygglov för nybyggnation av flerbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus i form av två huskroppar runt innergårdar har 
inkommit till Bygglovsenheten. Bostadshusen kommer att byggas med tegelfasader och 
varierat våningsantal. 

Bygglovsenheten föreslår att Myndighetsnämnden delegerar rätten att bevilja bygglov till 
miljö- och byggchefen (med rätt att vidaredelegera) under förutsättning att en 
parkeringslösning inkommer som visar hur parkeringen kortsiktigt kommer att lösas till dess 
att parkeringslösningen för hela Stationsområdet är färdigställd. Om bygglov beviljas ska det 
villkoras med att bygglovet gäller under förutsättning att detaljplanen för området, som antogs 
av KF 2018-05-28, vinner laga kraft.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-06-18
Fasadritningar inkommen 2018-05-11
Material o/el färgsättningsförslag inkommen 2018-05-11
Situationsplan inkommen 2018-05-18
Parkeringsutredning inkommen 2018-05-11

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Tomas Fjellner (M), Hans-Åke Jönsson (C), 
Anders Bengtsson (EP) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) instämmer i yrkandet. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att delegera till miljö- och byggchefen (med rätt att vidaredelegera) att medge bygglov för 
sökt åtgärd under förutsättning att en parkeringslösning presenteras som visar hur 
parkeringen kortsiktigt kommer att lösas till dess att parkeringslösningen för hela 
Stationsområdet är färdigställd.

Om bygglov lämnas ska det villkoras med att bygglovet börjar gälla först när detaljplanen för 
Sockerbruket 11, som antogs av kommunfullmäktige 2018-05-28, vinner laga kraft. Åtgärden 
som bygglovet omfattar får inte påbörjas förrän detaljplanen vunnit laga kraft.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-28

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg
Sökande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-28

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 53                  Dnr   MYN 2018/40

Tillsynsärende enligt alkohollagen gällande Restaurang & Pizzeria 
Capri

Ärendebeskrivning
Ärendet avser sanktion enligt alkohollagen då reglerna i alkohollagen inte följts. Avstegen 
gäller att ingen serveringsansvarig fanns på plats, alkoholdryck utanför serveringsyta, personer 
vistas i ett rum i källaren där det är bristande brandskydd, olämplig personal, personal ej 
inskriven i personalliggaren, ev. brottslig verksamhet, lön direkt från kassan, gäst som hjälper 
till, gäst uppe i köket, inte haft godkänt kassaregister förrän i april 2018.

Miljö och bygg föreslår att tillståndsansvarig tilldelas en varning för de brister som 
uppmärksammats samt att rätten att återkalla tillståndet delegeras till Miljö- och byggchefen 
om ingen rättelse sker.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad 2018-06-27
Tillsynsprotokoll och fotografier daterad 2018-06-21
Tillsynsprotokoll daterad 2018-06-23
Minnesanteckning daterad 2018-06-25
Minnesanteckning daterad 2018-06-27
Tjänsteanteckning RSNV inkommen 2018-05-28

Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg att ta bort orden berusad personal 
ur beslutsmeningen.

Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg att ta bort berusad personal samt att 
paragrafen förklaras som omedelbart justerad. Tomas Fjellner (M), Hans-Åke Jönsson (C), 
Pontus Myrenberg (SD) och Anders Bengtsson (EP) instämmer i yrkandet, att bifalla förslag 
till beslut med tillägg att ta bort berusad personal och att paragrafen förklaras som omedelbart 
justerad. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-28

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att tilldela ,  som 
driver Restaurang & Pizzeria Capri, Östergatan 36, 262 31 Ängelholm, en varning 
enligt alkohollagen 9 kap. 17, 18 §§. Varningen delas ut med anledning av att 
serveringsansvarig inte varit på plats den 21 och 23 juni 2018, alkohol funnits utanför 
serveringsyta, ekonomisk misskötsel samt brister i brandskyddet och den personliga 
lämpligheten, 

att delegera rätten att återkalla serveringstillståndet om rättelse inte sker till Miljö- och 
byggchefen, samt

att förklara paragrafen som omedelbart justerad.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggchefen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-28

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 54                  Dnr   MYN 2018/13

Anmälan av delegeringsbeslut maj 2018

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till tjänstepersoner enligt av 
myndighetsnämndens antagna delegationsordning. 

Beslutsunderlag
Delegationslistor med beslut fattade enligt delegationsordning under perioden 2018-05-01 – 
2018-05-31 gällande:
a) Bostadsanpassningsbidrag
b) Bygglovsenheten
c) Lokala trafikförordningar (LTF)
d) Miljöenheten
e) Parkeringstillstånd
f) Serveringstillstånd

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-05-01 – 2018-05-31 till
handlingarna.

_____

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-28

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 55                  Dnr   MYN 2018/14

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut

Ärendebeskrivning
a. Länsstyrelsens beslut 2018-06-04 dnr 403-14459-2018 gällande överklagande av beslut 

om bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader på Bofinken 5, 
Krukmakaregatan 2 och Bofinken 8, Storgatan 102 i Ängelholm.

b. Mark- och miljödomstolens dom 2018-05-25 mål nr P 4256-17 gällande överklagande av 
beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lägenheter) och 
komplementbyggnad avseende Hjärnarp 1:39, Rantzows väg 3 i Hjärnarp.

c. Mark- och miljödomstolens dom 2018-06-12 mål nr P 1783-18 gällande överklagande av 
länsstyrelsens beslut att upphäva och avslå ett beslut om bygglov för ändrad användning 
från flerbostadshus till vårdboende samt tillbyggnad på Höja 43:1, Höja byaväg 95.

d. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2018-05-04 mål nr P 12101-17 gällande ett 
startbesked för uppförande av en komplementbyggnad i form av ett uterum om 25 kvm 
på Lotsen 11, Hotellvägen 16B i Skälderviken.

e. Länsstyrelsens beslut 2018-05-28 dnr 403-9684-18 gällande överklagande av beslut om 
bygglov för uppförande av transformatorstation på Ängelholm 5:16, Kullavägen 85.

f. Länsstyrelsens beslut 2018-06-12 dnr 403-10902-2018 gällande överklagande av beslut 
om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av lada för crossfit på Ängelholm 
5:63, Kullavägen 73. 

g. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2018-05-25 mål nr P 3786-18 gällande bygglov 
för 2 flerbostadshus med totalt 8 lägenheter på fastigheten Össjö 26:147, Teresiavägen 4 
i Össjö. 

h. Länsstyrelsens beslut 2018-06-14 dnr 403-12031-2018 gällande överklagande av beslut 
om positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med häststall, garage 
och ridhus samt verksamhet hästpensionat m m på fastigheten Röglan 1:34, 
Storegårdsvägen 300. 

 
  


	Protokoll förstasida
	Beslut MYN 2018-06-28
Val av justeringspersoner
	Beslut MYN 2018-06-28
Godkännande av föredragningslista
	Beslut MYN 2018-06-28
Informationsärenden MYN 2018
	Beslut MYN 2018-06-28
Klitterbyn 2, rivning av tio byggnader samt bygglov för ny hotellbyggnad
	Beslut MYN 2018-06-28
Revidering av Myndighetsnämndens delegationsordning
	Beslut MYN 2018-06-28
Dokumenthanteringsplan för Myndighetsnämnden 
	Beslut MYN 2018-06-28
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen avseende solarieverksamhet
	Beslut MYN 2018-06-28
JO-anmälan angående utlämnande av allmän handling, bemötande mm
	Beslut MYN 2018-06-28
Kroppåkra 1:28, Förhandsbesked för ev. nybyggnad av enbostadshus 
	Beslut MYN 2018-06-28
Sockerbruket 11, bygglov för nybyggnation av flerbostadshus 
	Beslut MYN 2018-06-28
Tillsynsärende enligt alkohollagen gällande Restaurang & Pizzeria Capri 
	Beslut MYN 2018-06-28
Anmälan av delegeringsbeslut maj 2018
	Beslut MYN 2018-06-28
Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut



