
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Sammanträdesrum Grå, 2019-01-24, kl. 14:00 – 14:50

Beslutande: Staffan Broddesson (C)
Anders Davidsson (M)
Torgny Handreck (S)
Anders Ingvarsson (SD)
Lina Miremark (Jakaviciute) (L)
Jan-Eric Andersson (KD)
Jessica Klingvall (S)
Anne-Marie Lindén (MP)
Pontus Myrenberg (SD)

Ersättare: Annely Silfwerax (C)
Paul Hanstål (M)
Sven Dahlberg (S)
Mats Sahlin (SD)
Erika Henningsson (M)
Staffan Laurell (M)

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt, miljö- och byggchef
Rune Liljenberg, miljöchef
Arjana Nikqi, nämndesekreterare

Utses att justera: Anders Davidsson, Jessica Klingvall Paragrafer: 9-16

Sekreterare ___________________________________________________
Arjana Nikqi 

Ordförande ___________________________________________________
Staffan Broddesson 

Justerare ___________________________________________________
Anders Davidsson, Jessica Klingvall
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Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Miljö- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-24

Datum för anslags uppsättande: 2019-01-31

Datum för anslags nedtagande: 2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, Stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Arjana Nikqi 
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Innehållsförteckning

Upprop

9 Val av justeringspersoner

10 Godkännande av föredragningslista

11 Information till miljö- och tillståndsnämnden 24 januari 2019 2019/17

12 Intern kontroll för verksamhetsåret 2018 2019/13

13 Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2019 2019/14

14 Nomineringsanmodan från Sveriges Miljökommuner (tidigare 
FAH-Kommunerna och miljön)

2019/15

15 Uppföljning av tillstånds- och tillsynsverksamhet för år 2018 och 
tillsynsplan för år 2019 enligt alkohollagen (2010:1622)

2019/16

16 Delegationsbeslut till MTN 2019 2019/6

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 9                        

Val av justeringspersoner

Anders Davidsson (M) och Jessica Klingvall (S) utses att justera protokollet, 30 januari 2019.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 10                  

Godkännande av föredragningslista

Miljö- och tillståndsnämnden godkänner föredragningslistan. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 11                  Dnr   MTN 2019/17

Information till miljö- och tillståndsnämnden 24 januari 2019

Pernilla Fahlstedt, verksamhetschef Miljö och bygg, informerar nämnden om följande 
ärenden:

 Budget och ekonomisk uppföljning
 Information
 Ärenden
 Utbildningsdagar
 Ny renhållningsordning
 Information avseende SMHFs arbete av Bengt Bengtson tas på kommande 

nämndsammanträde
 
 
Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att notera informationen.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 12                  Dnr   MTN 2019/13

Intern kontroll för verksamhetsåret 2018

Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden har den 15 februari 2018 beslutat om en intern kontrollplan för 
nämnden för verksamhetsåret 2018.

Den interna kontrollen har genomförts och resultatet rapporteras nu till Miljö- och 
tillståndsnämnden. Även Samhällsbyggnadsnämnden får del av rapporten.

Den interna kontrollen som utförts för verksamhetsåret 2018 visar att verksamheten till 
största delen genomfört sin verksamhet på ett sätt som stämmer med verksamhetens uppdrag. 
Inom flera områden kan vi dock se att det funnits mindre avvikelser. Samtliga dessa avvikelser 
har antingen redan åtgärdats eller åtgärd påbörjats. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-01-08
Intern kontrollplan 2018 med uppföljning

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Torgny Handreck (S), Anders 
Ingvarsson (SD), Anders Davidsson (M), Anne-Marie Lindén (MP) och Lina Miremark (L) 
instämmer i yrkandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö-och byggchefen
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Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 13                  Dnr   MTN 2019/14

Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2019

Ärendebeskrivning
Under år 2017 har kommunstyrelsen antagit en ny policy för intern kontroll. 
I policyn beskrivs hur nämnder och bolagsstyrelser inför varje verksamhetsår ska besluta om 
en intern kontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån 
dokumenterade riskanalyser. 

I policyn betonas att den interna kontrollen ska utgöra en del av kommunens löpande 
kvalitetsarbete. Riskanalys ska genomföras varje höst och ligga som underlag till intern 
kontrollplanen för nästkommande år. En internkontrollplan för 2019 ska enligt policyn vara 
framtagen och beslutad i respektive nämnd innan årsskiftet. Eftersom Ängelholms kommun 
fått en ny politisk organisation i slutet av 2018 går istället ärendet upp för beslut i 
januarinämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-01-16
Förslag till intern kontrollplan för Miljö- och tillståndsnämnden 2019

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Torgny Handreck (S), Anders 
Ingvarsson (SD) och Anders Davidsson (M).

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att godkänna internkontrollplanen för Miljö- och tillståndsnämnden för 2019.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggchefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 14                  Dnr   MTN 2019/15

Nomineringsanmodan från Sveriges Miljökommuner (tidigare FAH-
Kommunerna och miljön)

Ärendebeskrivning
Valberedningen för Sveriges Miljökommuner har kommit in med en nomineringsanmodan för 
styrelse och revisorer inför deras årsmöte den 8 maj 2019. 

Styrelsen ska bestå av personer som, i egenskap av förtroendevalda politiker eller anställda
tjänstemän, är ledande företrädare för sina kommuner/nämnder. Det kan vara t ex
miljöansvarigt kommunalråd, ordförande eller vice ordförande i miljönämnd, miljöchef eller 
kommunens miljöstrateg.

Valberedningen strävar efter att styrelsen ska ha en lämplig sammansättning ur flera olika
synvinklar. För att underlätta detta ser styrelsen gärna att kommuner nominerar mer än en 
person, och att man bland sina nominerade har med t ex kvinna och man, politiker och 
tjänsteman, eller politiker från olika partier.

Revisorer bör ha kännedom om redovisning och revision, samt ett intresse för de frågor som 
förbundet arbetar med.

Nomineringar bör innehålla
 namn och kontaktuppgifter till den som nomineras,
 den nominerades roll inom kommunen/nämnden/förvaltningen,
 namn och kontaktuppgifter till en eller flera personer som vid behov kan lämna 

kompletterande upplysningar om den nominerade,
 för kandidat till styrelsen: kort beskrivning av den nominerades kompetens och 

erfarenheter gällande miljöfrågor, gärna med tonvikt på kompetens och erfarenheter 
gällande kommuners arbete med dessa frågor,

 för kandidat till revisionen: kort beskrivning av den nominerades kompetens och 
erfarenheter gällande ekonomisk redovisning och revision.

Den som nomineras ska vara tillfrågad och ha tackat ja till att bli nominerad.
Det är upp till varje medlemsorganisation hur nomineringar beslutas.

Idag finns ingen representant från Ängelholm i styrelsen.
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Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-01-03
Nomineringsanmodan inkommen 2018-12-17
Styrelsesammansättning
Stadgar för Sveriges Miljökommuner

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Torgny Handreck (S) och Anders 
Ingvarsson (SD) instämmer i yrkandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att nominera följande personer till styrelsen för Sveriges Miljökommuner:

1. Rune Liljenberg, miljöchef miljöenheten i Ängelholms kommun
Erfarenhet från kommunalt miljöarbete sedan 2009, innan dess med liknande frågor 
inom Länsstyrelse i 10 år.

2. Anders Davidsson, förtroendevald, förste vice ordförande i Miljö- och 
tillståndsnämnden, journalist och tidningsledare i drygt 30 år med specialintresse 
miljö, särskilt trafik- och vattenfrågor. Bland annat skrivit bok om tunnelbygget i 
Hallandsås på uppdrag av Trafikverket. Nu projektledare på Leader Nordvästra 
Skåne med Öresund. 

_____

Beslutet expedieras till:
Sammankallande i valberedningen, torbjorn.nilsson@karlstad.se
info@sverigesmiljokommuner.se (kopia)
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Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 15                  Dnr   MTN 2019/16

Uppföljning av tillstånds- och tillsynsverksamhet för år 2018 och 
tillsynsplan för år 2019 enligt alkohollagen (2010:1622)

Ärendebeskrivning
Enligt 9 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta en tillsynsplan, som sedan 
ska skickas till Länsstyrelsen när den är antagen av ansvarig nämnd. Syftet med tillsynsplanen 
är att den ska fungera som stöd för den direkta tillsynsverksamheten och därmed bidra till 
ökad kostnadseffektivitet. En väl genomtänkt tillsynsplan utgör ett grundläggande verktyg för 
inventering, planering, prioritering och uppföljning av tillståndsverksamheten. 

Alkohollagen är en skyddslagstiftning vilket innebär att människors välmående och hälsa är 
prioriterat. En god krogmiljö förutsätter samverkan mellan många parter såsom krögare, polis, 
skatteverket, räddningstjänsten, Miljö och bygg etcetera. Det är i samverkan och dialog som 
resultat nås. Under det gångna året har samverkan ägt rum i såväl tillsynssammanhang och i 
samband med handläggning av ärenden samt vid utbildningssatsningar och vid andra insatser 
av förebyggande karaktär. 

Ängelholms kommun har under år 2018 med råge genomfört de tillsyner som planerades i 
tillsynsplanen i början av år 2018. Ambitionsnivån har i stort visat sig stämma överens med 
vad som är möjligt att utföra, och för att hantera uppföljning av tillsynsärenden med kvalitativ 
nivå, och därmed kommer tillsynsplanen för år 2019 ha ett liknande upplägg. Inom detta 
område är det viktigt med kontinuitet för att uppnå resultat och bibehålla en god följsamhet i 
enlighet med alkohollagstiftningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-01-02
Rapport tillstånds- och tillsynsverksamhet under 2018
Tillsynsplan för 2019

Utredning
Uppföljningen av Miljö och byggs insatser med stöd av alkohollagen visar att vi uppfyllt den 
tillsynsplan som Myndighetsnämnden beslutat om för 2018. Insatserna har visat sig ligga på 
rätt nivå med hänsyn till de krav som ställs på tillsynsmyndigheten och de behov som finns i 
kommunen. 
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Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Det är viktigt att fortsätta med både förebyggande arbete och olika former av tillsyn för att 
bibehålla det goda resultat vi hittills haft. Miljö och bygg föreslår därför att tillsynsplanen för 
2019 i allt väsentligt följer samma upplägg som för år 2018.

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Anders Ingvarsson (SD) instämmer i 
yrkandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt alkohollagen för 
år 2018, samt

att godkänna den planerade tillsynsplanen för tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt 
alkohollagen för år 2019.

_____

Beslutet expedieras till:
Livsmedelsenheten (inkl bilagor)
Länsstyrelsen i Skåne (inkl bilagor)
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Sammanträdesdatum 2019-01-24

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 16                  Dnr   MTN 2019/6

Delegationsbeslut till MTN 2019

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

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut till december 2018

a) Serveringstillstånd
b) Miljöenheten

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-12-01 – 2018-12-31 till 
handlingarna. 

_____
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