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Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Digitalt via Teams, 2021-01-21, kl. 14:00-16.25

Beslutande: Staffan Broddesson (C), på plats i rum 429
Anders Davidsson (M)
Torgny Handreck (S)
Anders Ingvarsson (SD)
Jan-Eric Andersson (KD)
Jessica Klingvall (S)
Anne-Marie Lindén (MP)
Pontus Myrenberg (SD)
Paul Hanstål (M), tjänstgjorde istället för Lina Miremark (L)

Ersättare: Annely Silverax (C)
Agneta Gustafsson (M)
Lennart Steinick (M)
Maria Raquel Mata Umanzor (S)

Övriga närvarande:  Rune Liljenberg, tf bygg- och miljöchef, på plats i rum 429
Daniel Sjölin, nämndsekreterare, på plats i rum 429
Edvin Hansson, planarkitekt
Hanna Bengtsson, kommunekolog
Emilie Feuk, miljöinspektör
Solveig Ahlbin Berg, enhetschef
Rose-Marie Stigsdotter, enhetschef

Utses att justera: Ann-Marie Lindén (MP), Jessica Klingvall (S)
Paragrafer: §§ 1-12

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Staffan Broddesson (C)

Justerare ___________________________________________________
Ann-Marie Lindén (MP), Jessica Klingvall (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-01-21

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Miljö- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-01-21

Datum för anslags uppsättande: 2021-01-27

Datum för anslags nedtagande: 2021-02-18

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-01-21

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Val av justeringspersoner

2 Godkännande av dagordningen

3 Information om detaljplan för Klippanvägens förlängning

4 Information från tf bygg- och miljöchef Rune Liljenberg

5 Avtal om att hantera Klippans serveringstillstånd 2020/42

6 Beslut om nedsättning av avgift för digital ansökan eller anmälan 
avseende serveringstillstånd

2020/40

7 Microcatering-  hemkörning av alkoholhaltiga drycker 2020/39

8 Intern kontrollplan 2020 2019/59

9 Beslut om intern kontrollplan 2021 2020/41

10 Tillsynsplan år 2021 och behovsutredning för miljöenhetens 
tillsynsområden

2021/4

11 Kännedomsärenden 2020/36

12 Delegationsbeslut till MTN 2020/10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 1

Val av justeringspersoner

Anne-Marie Lindén (MP) och Jessica Klingvall (S) föreslås till justeringspersoner.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att utse Anne-Marie Lindén (MP och Jessica Klingvall (S) till justeringspersoner.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 2  

Godkännande av dagordningen

Inga ändringar av föredragningslistan föreslås.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämndens beslutar

att godkänna föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 3

Information om detaljplan för Klippanvägens 
förlängning

Miljöinspektör, Emelie Feuk, planarkitekt Edvin Hansson och kommunekolog 
Hanna Bengtsson informerar om arbetet med att ta fram en detaljplan för 
Klippanvägens förlängning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 4

Information från tf bygg- och miljöchef Rune 
Liljenberg

Tf bygg-och miljöchef Rune Liljenberg informerar muntligt om följande:
- Bullerklagomål Skanska bergtäkten i Össjö
- Ängelholms tennisklubb utreder möjlighet att flytta befintliga padelbanor 

inom området
- Länsstyrelsen gör revision på miljöbalkstillsynen den 26 januari.
- Ida Persson är ny miljö- och byggchef från 15 februari
- Förbud att servera alkohol efter klockan 20
- Nuläge ekonomi,  uppföljning helår 2020
- Verksamhet 2022 –vad vill vi? Diskussion om detta på nästa 

nämndssammanträde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 5 Dnr. MTN 2020/42, 

Avtal om att hantera Klippans serveringstillstånd

Ärendebeskrivning
Klippans kommun arbete med handläggning och tillsyn inom alkohollagens 
område omfattar idag ca 0,35 tjänst. Med en så pass liten andel av en tjänst är det 
svårt bibehålla kompetens och kvalitet inom området, och Klippan har genom 
beslut i Socialnämnden 2020-11-25 
(§ 89/2020) lämnat möjlighet för att lämna över handläggning och tillsyn inom 
området till Ängelholms kommun.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-09
2. Socialnämndens i Klippan beslut § 89/2020
3. Utdrag från gällande delegationsordning för Miljö- och tillståndsnämnden

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 6 Dnr. MTN 2020/40, 

Beslut om nedsättning av avgift för digital ansökan 
eller anmälan avseende serveringstillstånd

Ärendebeskrivning
Med stöd av 3 § i kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (KF 
§ 200/2019) kan Miljö- och tillståndsnämnden besluta om att sätta ner avgift för 
hantering av anmälan eller ansökan som inkommer genom kommunens e-
tjänsteportal. Avgiften får sättas ner med maximalt 50 % och beslutet ska avse 
nästkommande kalenderår. Nämnden föreslås att avgifterna för år 2021 inte sätts 
ned då samtliga blanketter sedan september 2020 har tagits bort.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2021-01-14
2. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (KF § 200/2019)

Yrkande
Staffan Broddesson (C) yrkar att man bibehålla den nedsättning med 40% som 
beslutades under 2020 och att denna ska bestå för år 2021.

Torgny Handreck (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag, att avgifterna inte sätts 
ned.

Bifall till Staffans Broddessons (C) yrkande från: Anders Ingvarsson (SD), Anders 
Davidsson (M), Jan-Erik Andersson (KD) och Anne-Marie Lindén (MP)

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner en majoritet för att 
bibehålla nedsättningen på 40%.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att  man ska bibehålla den nedsättning med 40% som beslutades under 2020 och 
att denna ska bestå för år 2021.

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 7 Dnr. MTN 2020/39, 

Microcatering-  hemkörning av alkoholhaltiga drycker

Ärendebeskrivning
Situationen i samhället med pågående corona-pandemi har påverkat många 
branscher negativt. Restaurangbranschen är en bransch som är extra hårt drabbad. 
Miljö- och tillståndsnämnden utreder möjligheten att utöka befintliga tillstånd till 
servering av alkohol på så sätt att restauranger med cateringtillstånd får rätt att 
tillsammans med utkörd mat också köra ut alkoholhaltig dryck till privatpersoner 
utan krav på att serveringsansvarig ska stanna kvar för att övervaka tillställningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08
Skriftligt yrkande från Staffan Broddesson (C) och Anders Davidsson (M)

Deltar inte i beslutet
Jan-Erik Andersson (KD)

Yrkande
Staffan Broddesson(C) läser upp ett skriftligt yrkande från honom och Anders 
Davidsson(M). Yrkandet innebär att från februari 2021 införa så kallad 
mikrocatering i Ängelholms kommun.

Torgny Handreck (S) yrkar bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet, att mikrocatering 
inte är enlighet med alkohollagens bestämmelser.

Bifall till Torgny Handrecks yrkande från: Anne-Marie Lindén (MP).

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för förslaget att 
införa mikrocatering. Votering begärs och verkställs. De som röstar för att införa 
mikrocatering röstar JA och den som röstar avslag på detta röstar NEJ. Resultatet 
blev 5 JA-röster och 3 NEJ-röster. De som röstade JA var; Anders Davidsson (M), 
Anders Ingvarsson (SD), Pontus Myrenberg (SD), Paul Hanstål (M) och Staffan 
Broddesson (C). De som röstade NEJ var: Torgny Handreck (S), Jessica Klingvall 
(S) och Anne-Marie Lindén (MP).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att från februari 2021 införa mikrocatering i Ängelholms kommun.

Reservation
Socialdemokraterna i MTN reserverar sig mot beslutet med anledning av följande: 

1. Barnperspektivet. Orsoanmälningarna i Ängelholms kommun har ökat med 20 
% under förra året. Dessutom anges att en stor del verkar beröra misstänkt 
missbruk hos barnet eller förälder (hd.se 2021-01-18). Det finns en koppling mellan 
våld, våld i nära relationer och alkohol. Det saknas en ordentlig utredning utifrån 
barnperspektivet och en koppling till skyddet av barn och unga. 2. 
Legalitetsprincipen. Att nämnden väljer att fatta ett beslut mot lag och praxis är inte 
förenligt med vårt mandat och uppdrag. Tjänsteutlåtandet i ärendet ger en bra bild 
av det rättsliga läget. Alkoholpolitiska hänsyn ska alltid tas framför 
företagsekonomiska intressen. Alkohollagen är en skyddslagstiftning och vi måste 
alltid se skyddsbehovet som en primär uppgift i nämnden. 3. Folkhälsoperspektivet. 
Det saknas bra forskning hur en pandemi förändrar alkoholkonsumtionen. 
Inledningsvis har konsumtionen varit oförändrad. Förändrade 
konsumtionsmönster, enligt systembolaget, har visat att under våren 2020 så har 
ungefär 10 % ökat sin alkoholkonsumtion. Alkoholens skadeverkningar faller inom 
folkhälsoarbetet och försiktighetsprincipen måste råda gällande beslut som kan 
inverka negativt på folkhälsan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 8 Dnr. MTN 2019/59, 

Intern kontrollplan 2020

Ärendebeskrivning
Miljö- och tillståndsnämnden har den 12 december 2019 beslutat om en intern 
kontrollplan för nämnden för verksamhetsåret 2020. Den interna kontrollen har 
genomförts och resultatet rapporteras nu till Miljö- och tillståndsnämnden.

Den interna kontrollen som utförts för verksamhetsåret 2020 visar att 
verksamheten till största delen genomfört sin verksamhet på ett sätt som stämmer 
med verksamhetens uppdrag. Kontrollen av personaltätheten betecknas dock som 
en avvikelse då bemanningen i hälsoskyddsgruppen trots åtgärder på årsbasis 
bedöms bli 12% lägre än plan (4,4 månaders brist). Orsaken är framförallt en längre 
sjukskrivning sent på året som berör denna grupp.

Åtgärd inför 2021 är att planera för överanställning i jämförelse med 
personalbudget, och att fortsätta följa upp personaltätheten månadsvis.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-28
Intern kontrollplan 2020 med uppföljning

Yrkande
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 9 Dnr. MTN 2020/41, 

Beslut om intern kontrollplan 2021

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

Genom den interna kontrollen ska följande övergripande mål uppnås:
 Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
 Att ekonomisk rapportering och information om verksamheten är 

tillförlitlig
 Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är 

tillfredsställande

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-14
Förslag till intern kontrollplan för Miljö- och tillståndsnämnden 2021

Yrkande
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att godkänna intern kontrollplan för Miljö- och tillståndsnämnden för år 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 10 Dnr. MTN 2021/4, 

Tillsynsplan år 2021 och behovsutredning för 
miljöenhetens tillsynsområden

Ärendebeskrivning
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över 
vid behov men minst en gång varje år. Tillsynsmyndigheten ska också föra ett register 
över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och 
registret ska myndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. Miljö- 
och tillståndsnämnden ska också upprätta en kontrollplan för offentlig kontroll av 
livsmedel. 

Tillsynsplan och behovsutredning för år 2021 omfattar samtliga miljöenhetens 
tillsynsområden.

Miljö- och tillståndsnämnden ska fastställa tillsynsplan och behovsutredning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2020-12-23
2. Tillsynsplan 2021 för miljöenheten
3. Behovsutredning 2021-2023 för miljöenheten 
4. Tillsynsprogram IED-verksamheter

Yrkande
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att anta föreliggande tillsynsplan och behovsutredning för verksamhetsåret 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Länsstyrelsen i Skåne (inkl bilagor), skane@lansstyrelsen.se
miljo@engelholm.se, Ecos dnr M 2020-2150
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Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 11 Dnr. MTN 2020/36, 

Kännedomsärenden

a. Mark- och miljödomstolen, 2020-11-25, Mål nr M 2813-20, gällande 
ansökan om utdömande av vite gällande förbud mot utsläpp av orenat 
avloppsvatten på fastigheten Norra Varalöv 5:9; nu fråga om avvisning. 
Mark- och miljööverdomstolen avvisar ansökan Ecos dnr: 2013-311.

b. Mark- och miljödomstolen, 2020-11-18, Mål nr M 1458-19, gällande 
ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken för 
bortledande av grundvatten i projekt byggande av planskild korsning 
mellan Västkustbanan och Sibirienvägen. Mark- och 
miljööverdomstolen lämnar tillstånd samt delegerar till MTN.
Ecos dnr: 2019-977.

c. Mark- och miljödomstolen, 2020-11-18, Mål nr M 1461-19, gällande 
ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken för arbete 
i vattenområde i samband med uppförande av ny bro över Vege å. 
Mark- och miljööverdomstolen lämnar tillstånd samt delegerar till 
MTN.Ecos dnr: 2019-976.

d. Mark- och miljödomstolen, 2020-11-20, Mål nr M 4473-20, gällande 
föreläggande om att vidta åtgärder i bostad på fastigheten Norra 
Varalöv 2:18. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Ecos dnr: 2020-578.

e. Länsstyrelsen Skåne, 2020-12-08, dnr 505-27135-2020, gällande 
överklagande av beslut om sophämtning på fastigheten Smedjekvarteret 
4. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Ecos dnr: 2020-816.
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Miljö- och tillståndsnämnden
2021-01-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 12 Dnr. MTN 2020/10, 

Delegationsbeslut till MTN

- Delegationsbeslut miljöenheten- november och december 2020
- Delegationsbeslut serveringstillstånd och tobak – november och december 

2020
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