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Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande
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Beslutande: Staffan Broddesson (C)
Anders Davidsson (M)
Anders Ingvarsson (SD)
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Jan-Eric Andersson (KD)
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Övriga närvarande:  Rune Liljenberg, tf bygg- och miljöchef
Robin Pehrsson, tf chef för ekologisk hållbarhet
Daniel Sjölin, nämndsekreterare
Hanna Bengtsson, kommunekolog
Annica Jörgensen, parkingenjör
Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef samhälle

Utses att justera: Anders Davidsson (M),  Jessica Klingvall (S)
Paragrafer: 32-41

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Staffan Broddesson 

Justerare ___________________________________________________
Anders Davidsson (M),  Jessica Klingvall (S)
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Miljö- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-05-28

Datum för anslags uppsättande: 2020-06-03

Datum för anslags nedtagande: 2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 32

Val av justeringspersoner

Anders Davidsson (M) och Jessica Klingvall (S) utses att justera protokollet 2020-06-02.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 33  

Godkännande av dagordningen

Inga ändringar föreslås utifrån utsänd föredragningslista.
_______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 34 Dnr. MTN 2020/1  

Information till miljö- och tillståndsnämnden

- Information om organisationsutvärdering huvuduppdrag samhälle 
- Information om pollineringsprojektet
- Yttrande över vindkraftspark vid Hallands Väderö
- Svar från Ängelholms kommun – Aktuell hållbarhets kommunenkät 2020
- Klagomål på buller från padelbanor vid Ängelholms tennisklubb i Havsbaden
- Budget 2021 – process
_______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 35 Dnr. MTN 2019/48  

Analys av miljö- och naturvårdsarbete i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
I samband med att ”Analys av miljö- och naturvårdsarbete i Ängelholms kommun” 
godkändes av KS fick MTN i uppdrag att följa upp styrdokumentet ”Åtgärdsprogram för 
miljöplanen 2015-2016” och lämna förslag på åtgärder för att genomföra de delar som inte 
har genomförts. För närvarande pågår en översyn av kommunens styrdokument och det är 
därför tillfälligt stopp för att skriva upp ärenden om styrdokument. I och med att nämnda 
åtgärdsprogram är ett styrdokument kan det inte skrivas upp. För att inte tappa fart i 
arbetet med ekologisk hållbarhet ges i detta tjänsteutlåtande förslag på fortsatt arbete i 
väntan på att åtgärdsprogrammet för miljöplanen kan skrivas upp till politiken.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Åtgärdsprogram för miljöplanen 2015-2016, 2014-07-08, KS 2014/258
Analys av miljö- och naturvårdsarbete i Ängelholms kommun, 2019-07-19, MTN 2019/48
KS beslut att ge MTN i uppdrag att följa upp åtgärdsprogrammet för miljöplanen, 2019-
11-11, KS 2019/412, § 209
Aktualiserat åtgärdsprogram för miljöplanen, 2020-05-07, KS 2019/412.

Föredragande tjänsteperson
Robin Pehrsson, tf chef för ekologisk hållbarhet

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C), Anders Davidsson (M), Paul Hanstål (M), Jessica Klingvall (S), 
Sven Dahlberg (S), Anders Ingvarsson (SD), Mats Sahlin (SD), Lina Miremark (L), Jan-Eric 
Andersson (KD) yrkar bifall till förslaget till beslut från tjänstutlåtandet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att i väntan på att åtgärdsprogrammet för miljöplanen kan skrivas upp till politiken,   
ge enheten för natur och ekologisk hållbarhet i uppdrag att påbörja framtagande 
av underlag för åtgärderna som handlar om fordonspolicy, resepolicy, 
balanseringsprinciper och ekosystemtjänster.

Beslutet ska expedieras till
Robin Pehrsson, tf. chef för ekologisk hållbarhet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 36 Dnr. MTN 2020/15  

Budgetuppföljningar 2020

Ärendebeskrivning
Miljö och bygg lämnar avvikelserapport per den 30 april enligt av kommunstyrelsen 
fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall avseende både drift- och 
investeringsbudget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 12 maj 2020 samt bilaga 1 Avvikelserapport per den 30 april 2020 för 
Miljö- och tillståndsnämnden. 

Föredragande tjänsteperson
Rune Liljenberg, tf miljö- och byggchef

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C), Anders Davidsson (M), Paul Hanstål (M), Jessica Klingvall (S), 
Sven Dahlberg (S), Anders Ingvarsson (SD), Mats Sahlin (SD), Lina Miremark (L), Jan-Eric 
Andersson (KD) yrkar bifall till förslaget till beslut från tjänstutlåtandet

Beslut
     Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

     att godkänna avvikelserapporten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 37 Dnr. MTN 2020/9  

Godkännande av rapport om utförd provtagning av alkohol 
verksamhetsåret 2019

Ärendebeskrivning
Miljö- och tillståndsnämnden har efterfrågat rapport för 2019 års utförda provtagning av 
alkoholdrycker på serveringsställen i kommunen. Ärendet återförvisades vid nämndens 
sammanträde den 20 februari 2020 för en mer detaljerad utredning.

Provtagning har utförts på ett tjugotal serveringsställen, och inga avvikelser har noterats. 

De som har tillstånd för servering av alkohol ska enligt gällande lagstiftning (9 kap 13 § 
alkohollagen (2010:1622)) bl.a. lämna varuprover utan ersättning. Det är Tullverket som 
utför själva analysen, och kostnaden för kommunen är 9,50 kr per styck för provflaskorna. 

Tullverket vill ha minst 1 dl/prov, helst 2 dl för att kunna göra en bra analys. 

Priset för inköpt alkohol varierar mellan ca 300 kr/liter upp till ca 1000 kr/liter. Detta 
innebär att som mest kan det tas ut prov för 150 kr/flaska. Normalt sett är det oftast de 
billigare sorterna som kommer från andra länder som provtas, så kostnaden ligger oftast 
mycket lägre.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2020-05-19 
2. Redovisning till nämnden av provtagning 2019
3. Informationsblad till berörd krögare 
4. Kvitto som lämnas vid provtagningstillfället
5. Tullverkets blankett för inlämning av prover

Föredragande tjänsteperson
Rune Liljenberg, tf miljö- och byggchef 

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C), Anders Davidsson (M), Paul Hanstål (M), Jessica Klingvall (S), 
Sven Dahlberg (S), Anders Ingvarsson (SD), Mats Sahlin (SD), Lina Miremark (L), Jan-Eric 
Andersson (KD) yrkar bifall till förslaget till beslut från tjänstutlåtandet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
     Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

     att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

Beslutet ska expedieras till
kristina.walther@engelholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 38 Dnr. MTN 2020/10  

Delegationsbeslut till MTN 2020

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till miljö- och tillståndsnämnden
- Miljö, hälsoskydd, livsmedel – april 2020
- Serveringstillstånd och tobak – april 2020
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 39 Dnr. MTN 2020/4  

Anmälningsärenden

Följande ärende anmäls till miljö- och tillståndsnämnden:
Åklagarmyndigheten, 2020-04-06, AM-56173-19, gällande 
åtalsanmälan enligt 26 kap. 2 § miljöbalken, PCB-sanering Ängelholm 5:1. 
Förundersökningen läggs ned. Ecos dnr: 2019-119.
_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 40 Dnr. MTN 2020/4  

Miljö - internkontrollplan 2020

Ärendebeskrivning
Kommunens policy för intern kontroll beskriver hur nämnden inför varje verksamhetsår 
ska anta en intern kontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar 
utifrån dokumenterade riskanalyser.

Den 12 december 2019 beslutade Miljö- och tillståndsnämnden om intern kontrollplan 
för 2020, MTN § 88/2019.

Huvuduppdragschef ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern 
kontroll. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 
antagen plan, löpande rapporteras till nämnden. Till Miljö- och tillståndsnämnden sker en 
uppföljande rapportering två gånger under året samt en slutredovisning vid helårets slut, 
baserad på beslutad plan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-07 
Intern kontrollplan för Miljö- och tillståndsnämnden 2020

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att lägga uppföljande rapportering av internkontrollplan 2020 samt till handlingarna

Beslutet ska expedieras till
gunilla.stark@engelholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-05-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 41 Dnr. MTN 2020/4  

Tertial tillsynsuppföljning, maj 2020

Ärendebeskrivning
Miljöenhetens tillsynsläge följs upp till miljö- och tillståndsnämnden tertialt, dvs. efter varje 
fyramånadersperiod. Den uppföljande tillsynsrapporteringen sker alltså två gånger under 
året samt i en slutredovisning vid helårets slut, baserad på beslutad tillsynsplan.
Med tillsynsläge i denna rapportering ingår planerad tillsyn, både ute hos verksamheterna 
och ”skrivbordstillsyn”, löpande status på denna samt redovisning av vår vanligaste 
händelsestyrda handläggning. 

Arbete pågår för att även kunna söka ut planerad tillsyn i timmar och kunna redovisa även 
dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-15 
Bilaga till tertial tillsynsuppföljning, 2020-05-15

Föredragande tjänsteperson
Rune Liljenberg, tf miljö- och byggchef.

Yrkanden 

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att  lägga uppföljande rapportering av planerad och löpande tillsyn för tertial ett år 2020 till  
handlingarna.

Beslutet ska expedieras till
gunilla.stark@engelholm.se
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