
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-03-26

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: 429, 2020-03-26, kl. 14:00-15:45

Beslutande: Anders Davidsson (M)
Anders Ingvarsson (SD)
Lina Miremark (L)
Jan-Eric Andersson (KD)
Jessica Klingvall (S)
Annely Silfverax (C) ersätter Staffan Broddesson (C)
Maria Raquel Mata Umanzor (S) ersätter Torgny Handreck (S)
Paul Hanstål (M) ersätter Anne-Marie Lindén (MP)
Agneta Gustafsson (M) ersätter Pontus Myrenberg (SD)

Ersättare: Staffan Laurell (M)

Övriga närvarande:  Robin Pehrsson, tf enhetschef
Solveig Ahlbin Berg, tf miljöchef
Emilie Feuk, miljöinspektör
Sara Holm, sekreterare

Utses att justera: Annely Silfverax, Jessica Klingvall Paragrafer: 16-23

Sekreterare ___________________________________________________
Sara Holm

Ordförande ___________________________________________________
Anders Davidsson

Justerare ___________________________________________________
Annely Silfverax, Jessica Klingvall

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Miljö- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-26

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-31

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-22

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholms kommun

Underskrift ____________________________________________________
                           Sara Holm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-03-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 16       

Val av justerare
 
Annely Silfverax (C) och Jessica Klingvall (S) utses att jämte ordförande justera   
protokollet måndagen den 30 mars 2020.
____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-03-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 17         

Godkännande av föredragningslista

Miljö- och tillståndsnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring:

     Ärende 4  Information till miljö- och tillståndsnämnden 2020
     
    Tillkommande informationspunkter

 Skrivelse från NSR till fastighetsägare i Havsbaden gällande sophämtning
 Trafikverkets pågående samrådsförfarande gällande byte av bro över Kägle å 

(Åkersholmsvägen)

 ____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-03-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 18 Dnr. MTN 2020/5   

Information till miljö- och tillståndsnämnden 2020

 Nämnden välkomnar ny medarbetare vid miljöenheten.

 Möte den 17 mars 2020 med Hjärnarpsbor angående buller från E6
Anders Davidsson (M) och Emilie Feuk, handläggare, deltog vid mötet i Hjärnarp och 
informerar nämnden.

 Frågor om ärenden som redovisas i delegationslistan för februari 2020.
Tf Miljöchef Solveig Ahlbin Berg besvarar frågor från Anders Davidsson (M).

 Nämnden informeras om möjlighet att följa med på inspektion senare under året.

 Nämnden workshop om prioriteringar inför budget 2021 ställs in. Istället ombeds 
nämndens ledamöter att lämna goda tankar via mejl senast den 7 april 2020. Underlag 
och information kommer finnas tillgängligt i NetPublicator.

Robin Pehrsson, tf enhetschef och Solveig Ahlbin Berg, tf miljöchef, redogör för 
nuläge, kommande fokusområden i verksamheten och utmaningar för respektive 
enhet.

 Skrivelse från NSR till fastighetsägare i Havsbaden gällande sophämtning.
Anders Davidsson (M) informerar nämnden om skrivelsen från NSR. Anders, i dialog 
med nämndens ordförande, kontaktar kommunstyrelsens ordförande med syfte att 
inleda en dialog med NSR.

 Trafikverkets pågående samrådsförfarande gällande byte av bro över Kägle å 
(Åkersholmsvägen). Anders Davidsson (M) informerar.

 
Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att notera informationen.
 

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-03-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 19 Dnr. MTN 2020/15   

Ekonomisk avvikelserapport per den 29 februari 2020

Ärendebeskrivning
Miljö och bygg följer löpande den ekonomiska utvecklingen under verksamhetsåret. Vid 
varje nämndsammanträde får Miljö- och tillståndsnämnden en dragning om ekonomin 
inom verksamheten. 

Ängelholms kommun har dessutom bestämt att vissa rapporter ska lämnas till nämnderna 
under året, där avvikelserapporten per februari är en sådan. Avvikelserapporteringen 
rapporteras till Kommunstyrelsen genom systemstödet Hypergene. Vid en befarad negativ 
budgetavvikelse ska en åtgärdsplan för att nå en budget i balans lämnas in.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-16
Avvikelserapport daterad 2020-03-13

Föredragande tjänsteperson
Robin Pehrsson, tf. enhetschef

Yrkanden 
Anders Ingvarsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. Maria Raquel Mata Umanzor (S), 
Jan-Eric Andersson (KD), Jessica Klingvall (S), Lina Miremark (L), Annely Silfverax (C) 
och Anders Davidsson (M) instämmer i beslutet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att översända avvikelserapportering för februari 2020 samt prognos för helåret till 
kommunstyrelsen.

Beslutet ska expedieras till
Miljö och bygg
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-03-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 20 Dnr. MTN 2020/13   

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken område

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2020 började renhållningsordningen för Ängelholms kommun, som antogs 
av kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, att gälla. I renhållningsordningens 5 kap har 
vissa ändringar gjorts jämfört med tidigare renhållningsordning. Dessa ändringar innebär 
att Miljöbalkstaxa, taxebilaga 1 behöver revideras.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2020-03-01
2. Förslag till ”Miljöbalkstaxa, Taxebilaga 1”, justerad 2020-03-26
3. Renhållningsordning Ängelholms kommun

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Miljöbalkstaxa - Taxebilaga 1.

Beslutet ska expedieras till
miljo@engelholm.se, Ecos dnr M-2020-411
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-03-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 21 Dnr. MTN 2020/12   

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöansvar

Ärendebeskrivning
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att systematiskt undersöka, riskbedöma, 
åtgärda och följa upp arbetsmiljöfrågor. Syftet är att säkerställa att kraven i lagstiftning, 
föreskrifter och rutiner följs och att arbetsmiljömålen uppnås.

För att säkerställa effektivitet, funktion och utveckling måste SAM regelbundet följas upp 
och utvärderas. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) ska arbetsgivaren årligen följa upp SAM. Det kan även finnas behov av tätare 
uppföljningar t ex i samband med omorganisation eller vid allvarliga tillbud/olycksfall. Om 
SAM inte fungerar tillfredsställande ska det rättas till.

Styrelser/nämnder ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på respektive 
huvuduppdragsnivå/servicestöd och ute på arbetsplatserna. I övrigt gäller kommunens 
riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Uppföljning av SAM genomförs årligen i oktober-november genom enkätundersökning 
som består av två avsnitt. Avsnitt ett besvaras av ansvarig chef i samverkan med 
skyddsombud och/eller medarbetare på APT (arbetsplatsträff). Avsnitt två besvaras av 
samverkansgrupperna.

Huvuduppdrag samhälle redovisar resultatet av SAM-enkäten med tillhörande åtgärdsplan, 
som är framtagen i samverkan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-03
2. Åtgärdsplan 2020 utifrån resultatet av SAM-enkät 2019 för huvuduppdrag samhälles 

verksamheter
3. Resultat av SAM-enkät 2019 för huvuduppdrag samhälles verksamheter
4. Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för Ängelholms 

kommun 2019-2023
5. Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljö-, brandskydds- och 

miljöskyddsuppgifter för Ängelholms kommun 2019-2022

Föredragande tjänsteperson
Robin Pehrsson, tf. enhetschef

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-03-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att godkänna rapporten, samt 

att uppdra åt verksamheten att ta fram och utföra en utbildningsinsats för de 
förtroendevalda i Miljö- och tillståndsnämnden om det arbetsmiljöansvar som 
ligger på nämnden. 

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef Samhälle
HR-chef Servicestöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-03-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 22 Dnr. MTN 2020/10   

Delegationsbeslut till MTN 2020

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till tjänstepersoner enligt av miljö- och 
tillståndsnämndens antagna delegationsordning.

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut, februari 2020

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-02-01 – 2020-02-29 till 
handlingarna.

____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-03-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 23 Dnr. MTN 2020/4   

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MTN 
2020

Ärendebeskrivning

a. Mark- och miljödomstolen, 2020-02-20, Mål nr M 1034-19, gällande utdömande 
av vite på fastigheten Mardal 5:5 och 9:4 för perioden den 19 februari 2019 till den 
25 februari 2019. Mark- och miljödomstolen avslår ansökan och ansökan om 
utdömande av vite ska därför avslås.
Ecos dnr: 2016-783.

b. Mark- och miljödomstolen, 2020-02-20, Mål nr M 4194-19, gällande utdömande 
av vite på fastigheten Mardal 5:5 och 9:4. Mark- och miljödomstolen förpliktar 
fastighetsägaren att till staten betala vite för perioden den 18 augusti – 24 augusti 
2019.
Ecos dnr: 2016-783.

c. Mark- och miljödomstolen, 2020-02-20, Mål nr M 4475-19, gällande utdömande 
av vite på fastigheten Mardal 5:5 och 9:4. Mark- och miljödomstolen förpliktar 
fastighetsägaren att till staten betala vite för perioden den 16 september – 22 
september 2019.
Ecos dnr: 2016-783.

d. Mark- och miljödomstolen, 2020-02-10, Mål nr M 5341-19, gällande klagomål på 
buller från fastigheten Vildanden 2. Med ändring av länsstyrelsens beslut upphäver 
mark- och miljödomstolen länsstyrelsens och Miljö- och tillståndsnämnden i 
Ängelholms kommuns beslut den 26 april 2019, § 2019-278, och återförvisar 
ärendet till miljö- och tillståndsnämnden fortsatt handläggning.
Ecos dnr: 2017-1648.

e. Mark- och miljödomstolen, 2020-02-13, Mål nr M 167-28, gällande föreläggande 
att vidta åtgärd avseende enskild avloppsanläggning på fastigheten Tåstarp 1:7; nu 
fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte 
prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.
Ecos dnr: 2018-1971.

f. Länsstyrelsens beslut 2020-02-19, dnr 505-36806-2019, gällande överklagande av 
beslut om tillsynsavgift på fastigheten Programmeraren 2. Länsstyrelsen avslår 
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överklagandet.
Ecos dnr: 2019-2436.

____
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