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Tid och plats: 

 

Tisdag den 29 januari 2019, klockan 9:00–10:40, Mötesrum Kräbbleboda 

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande 

Therese Svensson Collin (C) 

Stefan Mellblom (M) 

Patrik Thygesson (M) 

Kristin Johansson (S) 

Christian Karlsson(S) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Tom de Corbin Elliott (C) 

Jonas Gustafsson (KD) 

Johan Holgersson (S) 

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef  

Elin Lindblom, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Andréa Raivander, miljösamordnare 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  

Justerare Therese Svensson-Collin (C) 

  

Justeringens utförande Måndag den 4 februari 2019 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 8 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Therese Svensson-Collin (C) 



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2019-01-29 

Sida 3/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-29 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-04 

Datum då anslaget tas ned 2019-02-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information 
 

 

Utbildning 
Tommy Johansson, utredare, ger en kort utbildning till de nya ledamöterna och informerar 

om den interna kontrollplanen och verksamhetsplanen för Tillsyns- och tillståndsnämnden år 

2019 som det ska beslutas om vid nästa sammanträde.  
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§ 1 
 

Behovsutredning 2019-2021 och tillsynsplan 2019 
Dnr: TT 2019/00007 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Behovsutredning 2019-2021 och tillsynsplan 2019, gällande miljöskydd, hälsoskydd 

och livsmedelstillsyn inom Tillsyns- och tillståndsnämndens ansvarsområde antas. 
 

Beslutsmotivering 
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa 

tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 

ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse minst en treårsperiod och den ska 

ses över årligen eller efter behov. 
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att anta behovsutredning 2019-2021 och tillsynsplan 

2019, gällande miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelstillsyn. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Miljöenheten, daterad den 23 januari 2019  

 Behovsutredning 2019-2021 och tillsynsplan 2019, Miljöenheten, daterad den 18 

januari 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef 
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§ 2 
 

Tillsynsplan för serveringstillstånd 2019 
Dnr: TT 2019/00005 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Förslaget till tillsynsplan för serveringstillstånd för år 2019 antas.   

 Nuvarande tillsynsplan, antagen den 30 januari 2018, 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, daterad den 4 januari 2019 

 Förslag till tillsynsplan för serveringstillstånd 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Emma Noble, tillståndsinspektör  

Mari Lilja-White, tillståndsinspektör   

Länsstyrelsen i Skåne län 
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§ 3 
 

Upphävande av riktlinjer för tillämpning av alkohollagen 
Dnr: TT 2019/00006 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Riktlinjer för tillämpning av alkohollagen upphävs.  

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för tillämpning av alkohollagen upphävs eftersom de inte uttrycker en politisk 

målsättning eller inriktning utöver gällande lagstiftning. Dokumentet ersätts med ett mer 

lättläst dokument som riktar sig mot kommunens kunder. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 18 januari 2019 

 Riktlinje för tillämpning av alkohollagen, daterad den 17 november 2013 

 Information om alkoholservering  
 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunsekreteraren  
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§ 4 
 

Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund, 
kommunrepresentant 2019-2022 
Dnr: TT 2019/00008 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Andréas Söderlund (M) utses till ordinarie ledamot. 

 Kristin Johansson (S) utses till ersättare. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 

I stadgarna för Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund anges att vid omröstning på förbundets 

årsmöte äger varje medlem en röst. Då förbundet kallar till årsmöte och andra 

sammankomster har nämnden att utse en representant för dess räkning för mandatperioden 

2019-2022.  
 
 

Yrkanden på sammanträdet 
Therese Svensson-Collin (C) yrkar att Andréas Söderlund (M) utses till ordinarie ledamot och 

att Kristin Johansson (S) utses till ersättare.  
 
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande från Therese Svensson-Collin (C). 

Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund 

Hemsidan 
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§ 5 
 

Skånes luftvårdsförbund, kommunrepresentant 2019-2022 
Dnr: TT 2019/00009 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Andréas Söderlund (M) utses till ordinarie ledamot. 

 Kristin Johansson (S) utses till ersättare. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 

För mandatperioden 2019-2022 ska Tillsyns- och tillståndsnämnden utse en ordinarie 

ledamot och en ersättare till Skånes Luftvårdsförbund. 

 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Therese Svensson-Collin (C) yrkar att Andréas Söderlund (M) utses till ordinarie ledamot och 

att Kristin Johansson (S) utses till ersättare.  
 
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande från Therese Svensson-Collin (C). 

Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Skånes luftvårdsförbund  

Hemsidan 
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§ 6 
 

Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten, 
kommunrepresentant 2019-2022 
Dnr: TT 2019/00010 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Therese Svensson-Collin (C) utses till ordinarie ledamot. 

 Kristin Johansson (S) utses till ersättare. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

För mandatperioden 2019-2022 ska Tillsyns- och tillståndsnämnden utse en ordinarie 

ledamot och en ersättare till Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten.  

 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Andréas Söderlund (M) yrkar att Therese Svensson-Collin (C) utses till ordinarie ledamot och 

att Kristin Johansson (S) utses till ersättare.  
 
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande från Andréas Söderlund (M). Ordföranden 

ställer förslaget under proposition och finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten 

Hemsidan 
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§ 7 
 

Delegationsbeslut för redovisning i januari 2019 
Dnr: TT 2019/00001 

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 4 januari 2019 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i december 2018 

 Miljöenhetens delegationsbeslut i december 2018 

 Stabens delegationsbeslut i december 2018 
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§ 8 
 

Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden för 
redovisning i januari 2019 
Dnr: TT 2019/00003 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 4 januari 2019 

 Samråd enligt miljöbalken för nedläggning av elkabel på fastigheten  

m.fl. i Östra Göinge kommun, inkommen den 14 december 2018 

 Länsstyrelsen bedömer de kompletteringar Tillsyns- och tillståndsnämnden redovisat 

som tillfredsställande, inkommen den 17 december 2018 

 Överklagande marklov schaktning för Gyvik 1:61, inkommen den 31 december 2019 

 Överklagande marklov schaktning för Gyvik 1:61, inkommen den 4 januari 2019 

 Länsstyrelsen beslutar att godkänna att den berörda jordbruksmarken får tas ur 

produktion , inkommen den 9 januari 2019 

 Länsstyrelsen avslår överklagandena Köpmannen 24, inkommen den 17 januari 2019 

 Länsstyrelsen avslår överklagandena Köpmannen 25, inkommen den 17 januari 2019 

 Länsstyrelsen avslår överklagandena Köpmannen 32, inkommen den 17 januari 2019 
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