
  

  

 

Protokoll Tillsyns- och 
tillståndsnämnden 

 

2018-05-29  
Sida 1 av 14  
 

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00 
Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 

 

 
Ärendeförteckning 

 
§ 28 Utvidgat stadigvarande serveringstillstånd för Östra 

Göinge Golfklubb 
  

§ 29 Föreläggande om försiktighetsmått på Illern 2   

§ 30 Anmälan om verksamhet för hygienisk behandling på 
Mickels 19 

  

§ 31 Revidering av Tillsyns- och tillståndsnämndens 
delegationsordning 2018-05-29 

  

§ 32 Val av dataskyddsombud för Tillsyns- och 
tillståndsnämnden 

  

§ 33 Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden för 
redovisning i maj 2018 

  

§ 34 Delegationsbeslut för redovisning i maj 2018   

    

 

 
 
  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 
2018-05-29 
Sida 2/14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 
  

Tid och plats: 
 

Tisdag den 29 maj 2018, klockan 9:00–10:25 , Mötesrum Kräbbleboda 

Beslutande ledamöter: Ingvar Nilsson, ordförande (MP) 
Andréas Söderlund (M) 
Inger Mattsson (M), tjänstgörande ersättare 
Aime Kömmits Andersson (S) 
Johan Holgersson (S), tjänstgörande ersättare 
Werner Kuhleber (S) 

  
  
  
Övriga närvarande: Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef  

Elin Lindblom, miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Anna Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör (§§ 28-30) 
Emma Noble, tillståndsinspektör (§ 28) 
Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  
Justerare Aime Kömmits Andersson (S) 
  
Justeringens utförande Torsdag den 29 maj 2018 i kommunhuset, Broby 
 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
  
 
Underskrifter: 

  
Paragrafer 

 
28 - 34 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 
  

Ordförande Ingvar Nilsson (MP) 
  

Justerare Aime Kömmits Andersson (S) 
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Anslag om justering 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-29 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-01 

Datum då anslaget tas ned 2018-06-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Emelie Nilsson 
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Information  
 
 
Intern kontrollplan 2018 – Brandfarlig vara/Alkoholtillstånd  
Räddningstjänsten från Kristianstad informerar om brandfarlig vara och Emma Noble, 
tillståndsinspektör, från Hässleholm informerar om alkoholtillstånd utifrån den interna 
kontrollplanen för 2018. 
 
 
Uppmärksamma biologiska mångfaldens dag  
Miljö-och hälsoskyddsinspektör Elin Lindblom håller i ett kortare frågequiz om den 
biologiska mångfalden. 
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§ 28 
 

Utvidgat stadigvarande serveringstillstånd för Östra Göinge 
Golfklubb 
Dnr: TT 2018/00025 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Östra Göinge Golfklubb beviljas tillstånd att till allmänheten servera, förutom enligt 

hittillsvarande serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, även 
spritdrycker, på Östra Göinge Golfklubb, Riksvägen 12, 289 31 Knislinge. 

− Serveringstillståndet skulle liksom tidigare gälla året runt klockan 11:00–01:00. 
 

8 kap. 2 § Alkohollagen 
 

Beslutsmotivering 
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under 
utredningens gång och sökandens verksamhet på Östra Göinge Golfklubb i 
Knislinge sedan 2017-07-21, bedöms sökanden ha visat att man uppfyller de högt 
ställda krav på lämplighet som ställs, enligt Alkohollagen, för att meddelas ett 
utvidgat serveringstillstånd enligt ansökan. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge Golfklubb har ansökt om tillstånd att utvidga sitt serveringstillstånd 
för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, med spritdrycker. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. Denna utredning prövar endast 
sökandens lämplighet i förhållande till ansökan. Övriga förhållanden är oförändrade. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 maj 2018 
− Utredning från Hässleholms kommun, inkommen den 8 maj 2018 

 
Beslutet skickas till: Östra Göinge Golfklubb, Hässleholms kommun, Polisen, Länsstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten 
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§ 29 
 

Föreläggande om försiktighetsmått på Illern 2 
Dnr: TT 2018/00030 | 2018-196 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
- Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att Kristianstadortens Lagerhusförening ek. 

för. (org. nummer ), med verksamhet på fastighet Illern 2 inplaceras 
enligt 5 kap. 32 § verksamhetskod 15.360C. Vidare beslutar Tillsyns- och 
tillståndsnämnden att förelägga Kristianstadortens Lagerhusförening ek. för. (org. 
nummer ) med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) om följande 
försiktighetsmått: 

− Verksamheten ska bedrivas i enlighet med det kontrollprogram som har lämnats in till 
Tillsyns- och tillståndsnämnden den 14 december 2017. Skulle någon förändring ske 
ska Tillsyns- och tillståndsnämnden informeras om detta.  

− Buller från verksamheten skall begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån vid 
närmaste bostäder inte överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från 
industri/verksamhet. Dessa riktlinjer kan tillåtas överskridas vid något enstaka 
tillfälle. Närboende bör då informeras om detta i god tid innan  

− Åtgärder ska utföras för att förhindra att damm uppstår i samband med 
utomhusarbete.  

 

Beslutsmotivering 
Kristianstadortens Lagerhusförening ek. för. var tidigare klassat enligt verksamhetskod 
15.140C, enligt 5 kap. 15 § Miljöprövningsförordningen (2013:251). Då denna förordning 
ändrades 2017, försvann denna verksamhetskod och ersattes delvis med 15.360C, 5 kap. 32 § 
samma förordning. På grund av detta behöver er verksamhet omklassas enligt nu gällande 
regelverk. 
 
Definitionen av verksamhetskod 15.360C lyder: anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5000 
ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår (miljöprövningsförordnigen (2013:251) 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
2017 genomfördes ändringar i Miljöprövningsförordningen. Dessa ändringar innebär att vissa 
gamla verksamhetskoder togs bort och ersattes med nya koder. I och med detta gjorde 
miljöenheten en översyn av de C-verksamheter som är klassade i kommunen för att försäkra 
sig om att deras verksamhetskod inte behövde uppdateras. Det visade sig att den tidigare 
verksamhetskoden 15.140C hade utgått och delvis ersatts av 15.360C. I samband med denna 
genomgång visade det sig även att Kristianstad Lagerhusförening Ek för. saknade 
försiktighetsmått.  
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Förslag till beslut har kommunicerats med Kristianstadortens Lagerhusförening Ek för. Den 
24 april 2018 ringde representant för verksamheten och framförde att de inte hade några 
synpunkter på förslaget.  
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Miljöenheten, daterad den 7 maj 2018 
− Karta  

 
Beslutet skickas till: 
Kristianstadortens Lagerhusförening ek. för., Att. Tommy Nilsson, Box 504, 291 25 
Kristianstad 
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§ 30 
 

Anmälan om verksamhet för hygienisk behandling på 
Mickels 19 
Dnr: TT 2018/00029 | 2017-497 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
- Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att 

förelägga Snapphanens Klipp&Nagelateljen AB, (org. nr ) att vidta 
följande försiktighetsmått vid etablering av lokal för hygienisk behandling - 
kosmetisk tatuering på fastigheten Mickels 19, Östra Göinge kommun: 

− Verksamheten bedrivs enligt de uppgifter som lämnats i anmälan den 30 juni 2017, 
Dnr 2017-497 och gällande lagstiftning. 

− Verksamheten ska upprätta och lämna förslag på egenkontrollprogram med rutiner 
som säkerställer att smittspridning inte sker senast sista augusti 2018. 

− Om betydande ändring av verksamhetens sker ska miljöenheten kontaktas. 
 

Beslutsmotivering 
Snapphanens Klipp&Nagelateljen AB omfattas av och ska följa Socialstyrelsens allmänna 
råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk behandling. I de allmänna råden ges 
rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 & miljöbalken 
samt 4-7 § § förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. 
 
Verksamhetsutövaren ska enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. 
 
Verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap för att kunna bedöma vilka risker som kan 
finnas inom sin verksamhet och därefter vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att 
minska riskerna, genom upprättande av egenkontrollprogram med rutiner. Exempel på risker 
med verksamheten inbegriper smittspridning, på grund av dålig hygien, dåligt rengjorda 
redskap, bristfällig städning eller allergi- eller överkänslighets reaktioner som kan uppstå om 
det finns allergi- eller överkänslighetsframkallande ämnen i produkter. Det inbegriper att 
välja och kontrollera de färger som används så att de inte skadar kunder eller påverkar miljön. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
En anmälan om ny lokal för hygienisk behandling, enligt 38 § förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899), har inkommit till miljöenheten den 2017-06-30 och 
byte av lokal har skett i mars 2018. Snapphanens Klipp&Nagelateljen AB bör föreläggas med 
försiktighetsmått. 
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Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse Miljö- och byggenheten, daterad den 8 maj 2018 
- Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling, inkommen den 20 juni 2017 
- Situationsplan ny fastighetsbeteckning Mickels 19, med adress Brogatan 40a 

Knislinge. ”PLAN 1. BOTTENPLAN”. Situationsplan inkommen den 9 april 2018 
- Inspektionsrapport med inspektion utförd den 11 april 2018 

 
Beslutet skickas till: Snapphanens Klipp&Nagelateljen AB, Box 1, 289 21 Knislinge 
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§ 31 
 

Revidering av Tillsyns- och tillståndsnämndens 
delegationsordning 2018-05-29 
Dnr: TT 2017/00091 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 26 april 2018, antas. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dataskydd 
Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (kallad GDPR, General Data 
Protection Regulation) i kraft. En kompletterande svensk lagstiftning kallad dataskyddslagen 
träder i kraft samma datum. Utifrån dessa regelverk har förvaltningen identifierat en handfull 
punkter som bör läggas till delegationsordningens kapitel 1 som ett eget avsnitt märkt 
”Dataskydd”. 
 
1 kap. p. 11: Kommunens myndigheter ska utse ett dataskyddsombud (DPO) som övertar de 
nuvarande personuppgiftsbiträdenas roll. Östra Göinge kommun köper tjänsten ifrån 
kommunalförbundet Sydarkivera. Stabschefen har arbetat fram nuvarande överenskommelse 
och det föreslås att stabschefen framöver har delegation på att hantera denna fråga. 
 
1 kap. 12: Idag har ordförandena för de kommunala myndigheterna fått teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal, vilket det inte finns något principiellt skäl för. 
Upphandlingschefen har idag rätt att besluta om tilldelning av kontrakt i samband med 
upphandling. Det finns inget skäl till att denne inte i samband med detta också kan beslut att 
ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med den som vinner upphandlingen. 
 
1 kap. p. 13: Det kommer att finnas fall när personuppgiftsbiträdesavtal ingås utanför ramen 
för upphandlingsärenden, exempelvis när villkoren i ett nuvarande avtal med ett biträde bara 
ska uppdateras. Det är då rimligt att verksamhetsområdescheferna kan besluta att ingå avtalet 
i de lägena. 
 
1 kap. p. 14: Om det sker misstanke att personuppgifter kan ha hanterats på ett felaktigt sätt 
ska detta rapporteras till Datainspektionen, om det inte bedöms som osannolikt att det fått 
någon skada. Detta bör varje verksamhetsområdeschef kunna hantera under rådgivning från 
dataskyddsombudet. 
 
1 kap. p. 15: Den privatperson som ovanstående incident berör ska informeras om det som 
har skett om det inte är oskäligt. Den bedömningen bör även här en verksamhetsområdeschef 
göra i samråd med dataskyddsombudet. 
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1 kap. p. 16: Enligt GDPR har den kommunen registrerat personuppgifter om rätt att få 
information om syfte och omfattning och längd på vår behandling av uppgifterna, samt rätt 
att ta del av den informationen. Detta begränsas dock om det skulle strida mot andra lagar, 
exempelvis offentlighets- och sekretesslagen. Varje verksamhetsområdeschef bör göra den 
bedömningen under samråd ifrån dataskyddsombudet. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 26 april 2018 
− Förslag till reviderad delegationsordning, daterat den 26 april 2018 

 
Beslutet skickas till: 
Hemsida, intranät 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 
2018-05-29 
Sida 12/14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 32 
 

Val av dataskyddsombud för Tillsyns- och 
tillståndsnämnden 
Dnr: TT 2018/00033 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Andreas Sjölin, kommunsekreterare, entledigas som Tillsyns- och tillståndsnämndens 

personuppgiftsombud. 

− Anders Danielsson, dataskyddsombud, utses till Tillsyns- och tillståndsnämndens 
dataskyddsombud. 

− Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med personuppgiftslagen ska de kommunala myndigheterna ha ett 
personuppgiftsombud. Denna fungerar som en slags internrevisor och rådgivande funktion till 
myndighetens personal i personuppgiftsfrågor. I enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning 
och den kompletterande svenska dataskyddslagen, vilka båda börjar gäller från och med den 
25 maj 2018, ska istället ett dataskyddsombud utses. Dataskyddsombudets roll är starkare och 
mer självständig än personuppgiftsombudets. Därför ska kommunens alla myndigheter utse 
ett dataskyddsombud. 
 
Östra Göinge kommun har valt att köpa in detta stöd ifrån kommunalförbundet Sydarkivera. I 
väntan på att en separat rekrytering av ett dataskyddsombud har gjorts är förslaget att 
förbundets informationssäkerhetsspecialist Anders Danielsson utses för uppdraget. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 26 april 2018 

 
Beslutet skickas till: Anders Danielsson, Datainspektionen 
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§ 33 
 

Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden för 
redovisning i maj 2018 
Dnr: TT 2018/00002 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
−  Redovisningen godkänns.  

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 maj 2018 
− Länsstyrelsen avslår överklagandet gällande  inkommen den 23 april 

2018 
− Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens 

avseende Svenarp 7:2, inkommen den 27 april 2018 
− Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens 

avseende Knislinge 5:9, inkommen den 27 april 2018 
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§ 34 
 

Delegationsbeslut för redovisning i maj 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, daterad den 16 maj 2018 
− Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i april 2018 
− Miljöenhetens delegationsbeslut i februari, mars och april 2018 
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