
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-04-23

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: 429, 2020-04-23, kl. 15:00-16:50

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

Ersättare: Annely Silfwerax (C)
Paul Hanstål (M)
Staffan Laurell (M)

Övriga närvarande:  Rune Liljenberg, Tf miljö- och byggchef
Solveig Ahlbin Berg, Tf miljöchef
Arjana Nikqi, nämndsekreterare

Utses att justera: Anders Davidsson, Jessica Klingvall Paragrafer: 24-31

Sekreterare ___________________________________________________
Arjana Nikqi 

Ordförande ___________________________________________________
Staffan Broddesson

Justerare ___________________________________________________
Anders Davidsson, Jessica Klingvall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-04-23

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Miljö- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-04-23

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-29

Datum för anslags nedtagande: 2020-05-21

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholms kommun 

Underskrift ____________________________________________________
                           Arjana Nikqi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-04-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 24     
 

Val av justerare
Anders Davidsson (M) och Jessica Klingvall (S) utses att justera protokollet, 28 april 2020.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-04-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 25       

Godkännande av föredragningslista

Miljö- och tillståndsnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

Informationsärende

Cecilia Holmblad, renhållningschef NSR, Uppföljning avfallsplan 2019.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-04-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 26 Dnr. MTN 2020/5  

Information till miljö- och tillståndsnämnden 2020

Cecilia Holmblad, renhållningschef NSR, informerar om Uppföljning avfallsplan 2019.

Rune Liljenberg, Tf verksamhetschef Miljö och bygg, informerar nämnden om 
verksamheten vid miljö- och bygg:

 Klagomål på buller från paddelbanor vid Ängelholms tennisklubb i Havsbaden
 Checklista för tillsyn av utemiljö på förskolor 
 Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet
 Synpunkter
 Budget 2021 – process
 Nuläge Ekonomi
 Nuläge Verksamhet
 Miljöutvecklare bidrag
 MTN fokusområden 2020 och framåt
 Utvecklingsområden 2021
 Naturreservat Nöttaskogen 
 Organisationsutvärdering
 Övertagande av tillsyn vattenverksamhet

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-04-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 27 Dnr. MTN 2019/19 

Dokumenthanteringsplan för Miljö- och tillståndsnämnden

Ärendebeskrivning
Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett mer detaljerat komplement till myndighetens 
arkivbeskrivning. Utan en dokumenthanteringsplan kan inte myndigheten fullt ut fullgöra det 
som arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen föreskriver. Då miljö- och 
tillståndsnämnden är en ny nämnd som tillkom i sin nuvarande form vid årsskiftet 2018-2019 
föreligger ett behov av en dokumenthanteringsplan för denna. 

Planen ska fungera som ett hjälpmedel och verktyg för verksamheterna genom att ge 
överblick och kontroll över de allmänna handlingarna. Så även för de ur allmänheten som är 
intresserade av att ta del av allmänna handlingar. Den specificerar i detalj vilka handlingar som 
finns hos myndigheten och hur dessa ska organiseras och registereras. Därtill specificerar den 
vilka bestämmelser om sekretess som tillämpas, samt innehåller formella beslut om bevarande 
och gallring. Det senare är speciellt viktigt då man enligt lag inte får gallra utan ett formellt 
beslut av myndigheten. Eventuella tidsfrister för gallring respektive leverans till 
kommunarkivet anges också. 

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram av berörda tjänstepersoner inom nämndens 
verksamheter i samråd med kommunarkivarien. Hänsyn har tagits till tidigare 
dokumenthanteringsplaner samt de råd som tagits fram av Riksarkivet och SKR.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från nämndskansliet den 5 februari 2020.
Förslag till dokumenthanteringsplan för Miljö- och tillståndsnämnden.

Yrkanden
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Sven Dahlberg (S), Pontus 
Myrenberg (SD), Lina Miremark (L) och Anders Davidsson (M) instämmer i yrkandet. 

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att anta föreslagen dokumenthanteringsplan att börja gälla 2020-05-01

att mindre redaktionella ändringar av dokumenthanteringsplanen får göras av 
kommunarkivarien

Beslutet ska expedieras till
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Miljö- och tillståndsnämnden

2020-04-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Kommunarkivarien 
Planeringschef Samhälle 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-04-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 28 Dnr. MTN 2020/16  

Ängelholmsförslag om övervakningskameror

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett Ängelholmsförslag till Miljö- och tillståndsnämnden om att sätta upp 
övervakningskameror på ett fåtal namngivna platser i Ängelholms tätort. Säkerhetsenheten på 
Ängelholms kommun har sedan tidigare identifierat ett antal kamerapunkter vilka finns med i 
polismyndighetens pågående prioritering av uppsättning av övervakningskameror i Sverige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-31
2. Ängelholmsförslag om kameraövervakning inlämnat 2019-10-21

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Jessica Klingvall (S), Lina Miremark 
(L), Pontus Myrenberg (SD) och Anders Davidsson (M) instämmer i yrkandet. 

Föredragande tjänsteperson
Rune Liljenberg, tf miljö- och byggchef 

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att anse Ängelholmsförslaget besvarat och publicera detta beslut och motiveringen 
till beslut på engelholm.se som nämndens svar till förslagsställaren.

Beslutet ska expedieras till
Nämndkansliet publicering på engelholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-04-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 29 Dnr. MTN 2020/10  

Delegationsbeslut till MTN 2020

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

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut, mars 2020

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-03-01 – 2020-03-31 till 
handlingarna.

______
 

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-04-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 30 Dnr. MTN 2020/4  

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MTN 
2020

a. Mark- och miljödomstolen, 2020-03-09, Mål nr M 6114-19, gällande 
försiktighetsmått vid PCB-sanering av Magnarps skola på fastigheten Magnarp
5:44. Mark- och miljööverdomstolen ändrar underinstansernas beslut och ärendet 
återförvisas till nämnden för fortsatt utredning.
Ecos dnr: 2019-2148.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-04-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 31 Dnr. MTN 2020/17  

Tillägg till nämndernas reglementen gällande digital 
närvaro

Ärendebeskrivning
Kommunallagen medger att deltagande i sammanträden kan ske på distans, under 
förutsättning att bild- och ljudöverföring sker i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. För att distansdeltagande i 
sammanträden ska kunna ske med hjälp av digitala verktyg måste kommunfullmäktige 
besluta att så får ske.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 30 mars 2020
Tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2020

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

_______
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