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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 64  

Val av justeringspersoner 

Anders Davidsson (M) och Jessica Klingvall (S) föreslås som justeringspersoner. 
 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 
 
att utse Anders Davidsson (M) och Jessica Klingvall (S) till justeringspersoner 

 

4



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 65  

Godkännande av dagordningen 

Information från Anders Davidsson(M) avseende beslut från Länsstyrelsen i Skåne 
län, föreslås som tillägg på dagordningen. 
 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 
 
att med ovanstående tillägg godkänna dagordningen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 66  

Information från miljö- och byggchef Ida Persson 

Miljö- och byggchef, Ida Persson, informerar bland annat om: 
 

- Telegrafen – tillsynsärende serveringstillstånd 
- Dom gällande Valhall 6:138 
- Jonas Larssons åkeri - tillsynsärende 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 67 Dnr. MTN 2022/36,  

Ansökan om strandskyddsdispens, solcellspark på 
fastigheten Pråmhuset 2:1 

Ärendebeskrivning 
SVEA renewable solar AB (Svea Solar) inkom till Miljö- och tillståndsnämnden 
med en ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Pråmhuset 2:1, 
Ängelholms kommun  
 
Svea Solar planerar att uppföra en solcellspark med en total yta av ca 3,3 hektar 
varav 10 % är beläget inom strandskyddat område. Enligt ansökan kommer en fri 
passage mot strandkanten lämnas på ca 30 meter och området hägnas in med 
staket.  
 
Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten av Rönne å.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 

• Foto, exempelbild från staket vid Svea Solars anläggning i Sjöbo  

• Foto, exempelbild från staket vid Svea Solars anläggning i Sjöbo  

• Underlag till ansökan om strandskyddsdispens – Svea Solar 

• Utlåtande om miljöhänsyn inför planering av solcellspark på fastigheten 
Pråmhuset 2:1, Ängelholms kommun - Ekoll AB 

• Situationsplan 

• Ansökan om strandskyddsdispens 

 

Föredragande tjänsteperson 
Oskar Henriksson, miljöinspektör 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Anders Davidsson (M), Anders Ingvarsson (SD) och Staffan Broddesson (C) yrkar 
bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att avslå ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av solcellspark inom 
strandskyddat område på fastigheten Pråmhuset 2:1, Ängelholms kommun  

 

Beslutet ska expedieras till 
• SVEA renewable solar AB, Bergkällavägen 35 A, 192 79 Sollentuna (med 

överklagningshänvisning till länsstyrelsen och mottagningsbevis) 
 

• miljo@engelholm.se (för registrering) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 68 Dnr. MTN 2022/35,  

Tillsyn förskolornas utemiljö 2020-2021 

Ärendebeskrivning 
Miljöenheten har i en rapport ”Tillsyn av  förskolors utemiljö år 2020 och 2021 
sammanställt iakttagelser från tillsynsbesök på förskolornas utemiljö. Miljöenheten 
informerar om tillsynsprojektet. 
 
Tillsynsprojekt gjordes i samband med pandemin eftersom det inte var lämpligt 
med tillsyn på inomhusmiljön på förskolor då. 
 
Samtliga förskolor som blivit besökta har fått en inspektionsrapport som innehåller 
det som tagits upp i rapporten. Lärande och familj har fått kopia på 
inspektionsrapporterna och fått möjlighet att faktagranska texten i rapporten. Inga 
synpunkter har inkommit. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 

• Rapporten ”Tillsyn av förskolors utemiljö år 2020 och 2021” 

Föredragande tjänsteperson 
Emelie Feuk, miljöinspektör 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att  lägga rapporten ”Tillsyn av förskolors utemiljö år 2020 och 2021” till 
handlingarna.  

Beslutet ska expedieras till 
• Lärande och Familj 

 
• miljo@engelholm.se (för registrering) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 69 Dnr. MTN 2022/37,  

Anökan om serveringstillstånd, Kirris Restaurang, 
Nybrogatan 3 

Ärendebeskrivning 
Livsmedels- och tillståndsenheten föreslår, med anledning av sökande Serdrar 
Kucukerman inte har godkända kunskaper i alkohollagstiftningen, att Miljö- och 
tillståndsnämnden beslutar att avslå sökandes ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten på serveringsstället Kirris Restaurang. 

Sökande har genomfört Folkhälsomyndighetens kunskapsprov gällande 
serveringstillstånd vid tre(3) provtillfällen, utan godkänt resultat. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 
2. Resultat kunskapsprov 
3. Utredning 

 

Föredragande tjänsteperson 
Hanna Sillfors, alkoholhandläggare 

Yrkande 
Anders Davidsson(M), Staffan Broddesson (C) och Torgny Handreck (S) yrkar 
bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar med stöd av 8 kap. 12 § 2 st. 
alkohollagen (2010:1622) 
 
att avslå Kirris Restaurang, Serdar Kucukerman, 19990324-1413, ansökan att 
servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten  vid Restaurang Kirris på 
Nybrogatan 3, 262 63, Ängelholm på grund av att sökande inte uppfyller 
kunskapskravet i 8 kap. 12 § 2 st. alkohollagen (2010:1622). 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
Kirris Restaurang, att: Serdar Kucukerman, Nybrogatan 3, 262 63 Ängelholm. 
(överklagningshänvisning, Förvaltningsrätten samt delgivningskvitto)  
Handläggaren (för diarieföring) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 70 Dnr. MTN 2022/38,  

Tertialuppföljning 2022 – januari-april 2022 

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..  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 20220608 
Tertial tillsynsuppföljning 1 2022  

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att lägga uppföljande rapportering av planerad och löpande tillsyn för tertial 1, 
2021, till handlingarna. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 71 Dnr. MTN 2022/40,  

Återrapportering av KS-uppdraget - Utredning av jakt 
i Kronoskogen 

Ärendebeskrivning 
Den 20 februari 2022 fick miljö- och tillståndsnämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningar för och behov av jakt i Kronoskogen. Samtidigt fick nämnden i 
uppdrag att utreda och lämna förslag på ett naturvårdande skogsbruk och utreda 
inrättandet av naturreservat i delar av Kronoskogen.  
 
En oberoende utredning av jakten utifrån ett viltvårds-, naturvårds- och 
friluftlivsperspektiv har gjorts av naturvårdskonsult Ekologigruppen. Detta innebär 
att man undersökt om jakten behövs för att bibehålla och öka naturvärdena i 
skogen och om den är möjlig att bedriva tillsammans med det friluftsliv som pågår 
och ska utvecklas i Kronoskogen.  
 
Uppdraget om jaktutredning ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 
2022. 

Beslutsunderlag 
• Behov och möjligheter till jakt i Kronoskogen, rapport Ekologigruppen, 2022-

06-13 

Föredragande tjänsteperson 
Maria Thyr, kommunekolog 

Yrkande 
Staffan Broddesson (C), Anders Ingvarsson (SD) och Anders Davidsson (M) yrkar 
bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden föreslås besluta 

att godkänna utredningen och återrapportera denna till kommunstyrelsen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 72 Dnr. MTN 2022/41,   

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet – resultat 2021 med tillhörande 
åtgärdsplan 

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 ska SAM årligen följas upp 
och utvärderas enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det kan även finnas behov av tätare uppföljningar 
t ex i samband med omorganisation eller vid allvarliga olycksfall. Om SAM inte 
fungerar tillfredsställande ska bristerna rättas till. 

Nämnderna ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på huvuduppdragsnivå. I 
övrigt gäller kommunens riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
Uppföljning av SAM genomfördes i december 2021 genom en enkätundersökning 
som besvarats av ansvariga chefer i samverkan med skyddsombud och/eller 
medarbetare på APT (arbetsplatsträff) och av samverkansgrupperna. 
Huvuduppdrag Samhälle redovisar resultatet av SAM-enkäten med tillhörande 
åtgärdsplan, som är framtagen i samverkan. Huvuduppdraget redovisar sedan i sin 
årsredovisning vad som genomförts under det gångna året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-30 
Åtgärdsplan 2022 utifrån resultatet av SAM-enkät 2021 för huvuduppdrag 
Samhälles verksamheter 
Resultat av SAM-enkät 2021 för huvuduppdrag Samhälles verksamheter 
Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljö-, brandskydds- och 
miljöskyddsuppgifter för Ängelholms kommun 2019-2022 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Föredragande tjänsteperson 
Gunilla Stark, handläggare 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att   godkänna rapportering av resultat för SAM 2021 med tillhörande åtgärdsplan. 

 

Protokollsanteckning 
Nämndens ansvar gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska följa den ordning 
som anges i riktlinje för ansvar och fördelning av arbetsmiljö-, brandskydds- och 
miljöskyddsuppgifter 2019-2022 (KS 2013/21). I uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet redovisas resultatet för hela huvuduppdrag samhälle vilket leder 
till en svårighet att faktiskt följa upp de frågor som gäller de fördelade uppgifterna 
inom nämndens ansvarsområde. Genom sammanblandning blir det omöjligt för 
ledamöterna i nämnden att se en koppling mellan vår politiska styrning och 
personalens arbetsmiljö, det är också omöjligt att se hur delegerade tjänstepersoner 
uppfyller kraven i AFS 2001:1. 

/Torgny Handreck(S) och Jessica Klingvall (S) 
 

Anders Ingvarsson (SD) och Pontus Myrenberg (SD) ställer sig bakom 
ovanstående protokollsanteckning. 

Beslutet ska expedieras till 
HR-chef Servicestöd 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 73  

Information om beslut från Länsstyrelsen 

Anders Davidsson (M) informerar om två beslut från Länsstyrelsen i Skåne län, 
avseende strandskydd och fiskevårdsåtgärder för Kägleån och Lerbäcken. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 74 Dnr. MTN 2022/12,  

Kännedomsärenden 2022 

- Länsstyrelsen, 2022-05-25, dnr 505-1992-2022, gällande överklagande av 
beslut om bullerutredning på fastigheten Vejby 15:446. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. Ecos dnr: 2021-2544 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-06-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 75 Dnr. MTN 2022/13,  

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

- Delegationsrapport miljö- och livsmedel, maj 2022 
- Delegationsbeslut alkohol och tobak, maj 2022 
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