
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-25

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Digitalt via Teams samt rum Grön, 2021-03-25, kl. 14:00-15:00

Beslutande: Staffan Broddesson (C), på plats i rum Grön
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: Paul Hanstål (M)
Sven Dahlberg (S)
Annely Silfverax (C)
Maria Mata Umanzor (S)
Lennart Steinick (M)

Övriga närvarande:  Ida Persson, miljö- och byggchef
Daniel Sjölin, nämndsekreterare, på plats i rum Grön
Robin Pehrsson, enhetschef, på plats i rum Grön

Utses att justera: Anders Davidsson (M) , Jessica Klingvall (S)
Paragrafer: 25-32

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Staffan Broddesson

Justerare ___________________________________________________
Anders Davidsson (M) , Jessica Klingvall (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-25

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Miljö- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-03-25

Datum för anslags uppsättande: 2021-04-01

Datum för anslags nedtagande: 2021-04-23

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-25

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

25 Val av justeringspersoner och dag för justering

26 Godkännande av dagordningen

27 Budgetförutsättningar 2022 samt plan 2023-2024

28 Information från miljö- och byggchef Ida Persson

29 Nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd 2020/37

30 Svar på motion om idécenter för miljö- och hållbarhetsprojekt 2021/13

31 Redovisning av delegationsbeslut  - miljö- och tillståndsnämnden 2021/10

32 Kännedomsärenden 2021 2021/8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-03-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 25

Val av justeringspersoner och dag för justering

Anders Davidsson (M) och Jessica Klingvall (S) föreslås bli justeringspersoner, 
samt att dag för justering blir 2021-04-01.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att utse Anders Davidsson (M) och Jessica Klingvall (S) till justeringspersoner, samt

att dag för justering blir 2021-04-01.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-03-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 26  

Godkännande av dagordningen

Ärende nummer fem har fel rubrik i dagordningen. Rätt rubrik skall vara 
”Nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd”

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att med ovanstående ändring av rubriken i ärende nummer 5 godkänna 
dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-03-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 27  

Budgetförutsättningar 2022 samt plan 2023-2024

Miljö- och byggchef, Ida Persson informerar om budgetförutsättningarna 2022 och 
plan 2023-2024. I sin presentation ger hon bland annat information om:

- Nuläge och utmaningar
- Effektiviseringar – genomförda och pågående
- Behov 2022-2024, gällande drift och investering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-03-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 28

Information från miljö- och byggchef Ida Persson

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

- Stadsbidrag trängseltillsyn serveringsställen
- Mark- och miljödomstolen har fattat beslut i ärendet om tennisklubbens 

padelbanor.
- Samråd åtrgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt.
- Stadsmiljöbidrag gång- och cykelbro.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-03-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 29 Dnr. MTN 2020/37, 

Nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd 

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 har enligt gällande taxa möjlighet att sätta ner 
årsavgiften för de verksamheter som har tillstånd enligt alkohollagen för att servera 
alkohol.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-12

Yrkande
Anders Davidsson (M) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet, med tillägget 
att sänkningen skall vara 100%.

Bifall till Anders Davidssons yrkande från: Staffan Broddesson (C), Anders 
Ingvarsson (SD) och Lina Miremark(L)

Torgny Handreck (S) yrkar avslag på förslaget till beslut.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för Anders 
Davidssons yrkande.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att sätta ner den årliga tillsynsavgiften för år 2021 för verksamheter med 
serveringstillstånd med 100 % under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar täcka den kostnad som uppstår.

att från Kommunfullmäktige preliminärt äska 430 000kr,  för år 2021 för att täcka 
den kostnad som uppstår genom neddragning av de årliga tillsynsavgifterna för 
serveringstillstånd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-03-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Krisledningsnämnden i Ängelholms kommun
miljo@engelholm.se för registrering i ärendet (dnr M-2020-1889)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-03-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 30 Dnr. MTN 2021/13, 

Svar på motion om idécenter för miljö- och 
hållbarhetsprojekt

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har inkommit med en motion den 18 maj 2020 med förslag om 
ett idécenter för uppstart av innovativa miljö- och hållbarhetsprojekt där 
medborgare och företag kan testa olika idéer.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Svar på motion om idécenter för miljö- och 

hållbarhetsprojekt, 2021-03-02, KS 2020/261
• Delegationsbeslut Remiss av motion för yttrande den 5 oktober 2020, KS 

2020/261.
• Kommunfullmäktiges beslut den 25 maj 2020, MTN 2021/13. 
• Motion från Lars Nyander (S) angående Ett idécenter för uppstart av innovativa 

miljö- och hållbarhetsprojekt, den 18 maj 2020, MTN 2021/13

Föredragande tjänsteperson
Robin Pehrsson, enhetschef

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Anders Davidsson (M), Torgny 
Handreck (S), Anne-Marie Lindén (MP) och Anders Ingvarsson (SD)

Beslut

Miljö och tillståndsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-03-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Robin Pehrsson, enhetschef natur och ekologisk hållbarhet,
robin.pehrsson@engelholm.se 
Amanda Hulthén, miljöutvecklare, amanda.hulthen@engelholm.se 
Louise Modig, näringslivsutvecklare, louise.modig@engelholm.se
Kommunstyrelsen 

11

mailto:robin.pehrsson@engelholm.se
mailto:amanda.hulthen@engelholm.se
mailto:louise.modig@engelholm.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-03-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 31 Dnr. MTN 2021/10, 

Redovisning av delegationsbeslut  - miljö- och 
tillståndsnämnden

- Delegationsbeslut serveringstillstånd och tobak – februari 2021
- Delegationsbeslut miljöenheten – februari 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-03-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 32 Dnr. MTN 2021/8, 

Kännedomsärenden 2021

- Mark- och miljödomstolen, 2021-02-17, Mål nr M 4359-20, gällande 
föreläggande enligt miljöbalken avseende buller från padelbanor på 
Ängelholm 3:1.Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden samt gör 
ändringar i delegationsbeslut MTN MD § 2020-433.
Ecos dnr: 2019-1298

- Mark- och miljödomstolen, 2021-02-22, Mål nr M 648-21, gällande 
överklagande i ärende om miljösanktionsavgift på Grisslan 18.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Ecos dnr: 2020-1893

- Beslut KS, 2021-03-03, § 46

13


	Protokoll förstasida
	Val av justeringspersoner och dag för justering
	Beslut MTN 2021-03-25
Val av justeringspersoner och dag för justering

	Godkännande av dagordningen
	Beslut MTN 2021-03-25
Godkännande av dagordningen

	Budgetförutsättningar 2022 samt plan 2023-2024
	Beslut MTN 2021-03-25
Budgetförutsättningar 2022 samt plan 2023-2024

	Information från miljö- och byggchef Ida Persson
	Beslut MTN 2021-03-25
Information från miljö- och byggchef Ida Persson

	Nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd 
	Beslut MTN 2021-03-25
Nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd och folköl
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion om idécenter för miljö- och hållbarhetsprojekt
	Beslut MTN 2021-03-25
Svar på motion om idécenter för miljö- och hållbarhetsprojekt
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av delegationsbeslut  - miljö- och tillståndsnämnden
	Beslut MTN 2021-03-25
Redovisning av delegationsbeslut  - miljö- och tillståndsnämnden

	Kännedomsärenden 2021
	Beslut MTN 2021-03-25
Kännedomsärenden 2021


