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2017 
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tillståndsnämnden 2015 – 19 (reviderad 2018) 

  

§ 6 Delegationsbeslut för redovisning i januari 2018   

§ 7 Beslut om anmälan av delegationsbeslut till Tillsyns- 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 
  

Tid och plats: 

 

Tisdag den 30 januari 2018, klockan 9:00-9:50 , Mötesrum Kräbbleboda 

Beslutande ledamöter: Ingvar Nilsson (MP), ordförande 

Inger Mattsson (M), tjänstgörande ersättare 

Göran Nilsson (C), tjänstgörande ersättare 

Christian Karlsson (S), tjänstgörande ersättare 

Kristin Johansson (S) 

Werner Kuhleber (S) 

  

Övriga närvarande: Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef 

Mari Lilja-White, tillståndsinspektör (§§ 1-2) 

Emma Noble, tillståndsinspektör (§§ 1-2) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Kristin Johansson 

  

Justeringens utförande Fredag den 2 februari 2018 kl. 15:00 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 7 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Ingvar Nilsson 

  

Justerare Kristin Johansson 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-01-30 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-02 

Datum då anslaget tas ned 2018-02-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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§ 1 
 

Uppföljning av tillsynsplan för serveringstillstånd 2017 
Dnr: TT 2018/00007 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Redovisningen av uppföljningen av tillsynsplan för serveringstillstånd 2017 

godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hässleholms kommuns tillståndsinspektörer genomför tillsynen utifrån serveringstillstånd 

och folkölsförsäljning för Östra Göinge kommuns räkning. Resultatet av fjolårets tillsyn ska 

presenteras inför Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Beslutsunderlag 

 Presentation från Hässleholms kommun 
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§ 2 
 

Tillsynsplan 2018 för serveringstillstånd 
Dnr: TT 2018/00004 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Förslaget till tillsynsplan för serveringstillstånd för år 2018 antas. 

 Nuvarande tillsynsplan, antagen den 18 februari 2015, hävs. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

En ny tillsynsplan för handläggningen av serveringstillstånd har föreslagits av 

tillståndsinspektörerna i Hässleholms kommun, vilka utför handläggningen för Östra Göinge 

kommuns räkning.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2018-01-12 

 Förslag till tillsynsplan för serveringstillstånd 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Mari Lilja White, tillståndsinspektör 

Emma Noble, tillståndsinspektör 
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§ 3 
 

Rapport gällande intern kontrollplan 2017 
Dnr: TT 2018/00003 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden godkänner rapporten. 

 

Beslutsmotivering 
Tillsyns- och tillståndsnämnden har fastställt en Intern kontrollplan 2017 för sin verksamhet. 

Denna rapport redogör för utfallet av den interna kontrollplanen. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, 2018-01-12 

 Rapport uppföljning intern kontrollplan 2017 
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§ 4 
 

Intern kontrollplan 2018 
Dnr: TT 2017/00099 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden antar förslaget till intern kontrollplan 2018.  

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden ska inför varje år anta en intern kontrollplan för att följa upp 

och säkerställa att nämndens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt i enlighet med 

lagar, riktlinjer och politiska beslut. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2018-01-02 

 Intern kontrollplan 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Lina Rosenstråle, verksamhetsområdeschef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 
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§ 5 
 

Planeringsdokument för Tillsyns- och tillståndsnämnden 
2015 – 19 (reviderad 2018) 
Dnr: TT 2017/00098 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden antar förslaget till revidering av Tillsyns- och 

tillståndsnämndens planeringsdokument för 2015 – 2019 (2018)  

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden har antagit ett planeringsdokument för nämndens verksamhet 

för mandatperioden 2015 – 2019. Årligen görs en revidering av dokumentet och här 

föreligger revideringen för år 2018. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, 2018-01-02 

 Revidering av Tillsyns- och tillståndsnämndens planeringsdokument för 2015 – 2019 

(2018) 
 

Beslutet skickas till: 

Lina Rosenstråle, verksamhetsområdeschef 

Jonas Rydberg, kommunchef 
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§ 6 
 

Delegationsbeslut för redovisning i januari 2018 
Dnr: TT 2017/00097 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Redovisningarna godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden har lämnat över en del av sin beslutanderätt till ledamöter i 

nämnden eller tjänstemän på förvaltningen. Nämnden kan inte häva delegerade beslut i 

efterhand men kan närsomhelst återta delegationen. De delegerade besluten ska redovisas till 

nämnden varje månad. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2018-01-12 

 Miljöenhetens delegationsbeslut i december 2017 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i december 2017 

 Stabens delegationsbeslut i december 2017 
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§ 7 
 

Beslut om anmälan av delegationsbeslut till Tillsyns- och 
tillståndsnämnden 
Dnr: TT 2017/00091 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Beslut som fattats med stöd av Tillsyns- och tillståndsnämndens delegationsordning 

ska anmälas till Tillsyns- och tillståndsnämnden. 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning, daterat 

den 5 december 2017. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Bakgrund 

I 6 kap. 35 § i äldre kommunallagen (1991:900) krävdes det att samtliga delegationsbeslut 

som fattats ska anmälas till den nämnd som utfärdat delegationsrätten. I den kommunallag 

som gäller sedan den 1 januari 2018 (2017:725) ska en nämnd enligt 6 kap. 40 § själv 

bestämma vilka delegationsbeslut som ska och inte ska anmälas till nämnden. Beslut som 

överklagas genom kommunallagens regler om laglighetsprövning istället för 

förvaltningsbesvär ska dock protokollföras särskilt på valfritt sätt och anslås på kommunens 

anslagstavla, om de inte anmäls till nämnden. Ordförandebeslut i brådskande fall ska fortsatt 

alltid anmälas. 

 

Bedömning 

Inga direkta vinster görs på att delegationsbeslut slutar att anmälas till Tillsyns- och 

tillståndsnämnden. Redan med nuvarande ordning består administrationen endast av att ladda 

upp en handfull rapporter som skapas med några knapptryck i de elektroniska 

verksamhetssystemen. Om detta upphör måste förvaltningen gå igenom alla listor manuellt 

och skilja de beslut som prövas genom laglighetsprövning från de som prövas genom 

förvaltningsbesvär. Vidare är delegationen till förvaltningen tämligen långtgående i Östra 

Göinge kommun, och fortsatt anmälan av delegationsbeslut är ett enkelt sätt för nämnden att 

ha insyn i hur den delegationen förvaltas. Förslaget är därför att föregående månads 

delegationsbeslut fortsätter att anmälas till Tillsyns- och tillståndsnämnden vid varje 

månatligt sammanträde. 

 

Utöver detta föreslås det också att skrivelsen i ”utgångspunkter vid delegering” i 

delegationsordningen ändras så att det inte längre krävs att ett beslut ska vara undertecknat 

utan istället ”godkänt av behörig befattningshavare” då det blir allt vanligare med digitalt 

godkända beslut. 
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Det föreslås även att det inte längre ska stå att delegerade beslut hålls tillgängliga i 

sammanträdeslokalen under sammanträdesdagen utan att ” förteckning över delegationsbeslut 

laddas upp på Tillsyns- och tillståndsnämndens ledamöters surfplattor fem dagar innan 

ordinarie sammanträde”. Detta då beslut inte längre redovisas i en fysisk kallelse. 

 

Det föreslås till sist att stabschef får delegation att utfärda en erinran mot innehavare av 

serveringstillstånd, i linje med förslaget till tillsynsplan som baseras på Hässleholms 

kommuns tillsynsplan. En erinran är den mildaste formen av åtgärd som kan följas av varning 

och till sist av återkallelse av tillståndet. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, 2017-12-05 

 Förslag till reviderad delegationsordning, 2017-12-05 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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