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Tid och plats: 

 

Tisdag den 28 maj 2019, klockan 9:00–10.35 , 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: Tobias Bosson (M) 

Tom de Corbin Elliott (C) 

Jonas Gustafsson (KD) 

Johan Holgersson (S) 

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef 

Anna Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör (§ 29) 

Johan Elofsson, byggnadsinspektör (§§ 29-31) 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  

Justerare Christian Karlsson (S) 

  

Justeringens utförande Tisdag den 28 maj 2019 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

27 - 31 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Christian Karlsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-28 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-28 

Datum då anslaget tas ned 2019-06-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information 
 

 

Uppföljning av den interna kontrollplanen 
Jonas Nilsson från räddningstjänsten i Kristianstad redovisar en uppföljning av explosiva- 

och brandfarliga varor enligt den interna kontrollplanen.  

 

Emma Noble, tillståndsinspektör från Hässleholm, redovisar uppföljning av 

serveringstillstånd enligt den interna kontrollplanen. 
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§ 27 
 

Stadigvarande serveringstillstånd, Solbacka Pizzeria 
Dnr: TT 2019/00022 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Solbacka Pizzeria HB, (org. ), beviljas tillstånd att till allmänheten 

servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Solbacka Pizzeria, 

Brobyvägen 7, 289 71 Sibbhult. Serveringstillståndet ska gälla året runt söndag-

torsdag klockan 11:00-22:00 samt klockan 11:00-01:00 fredag-lördag. 

Serveringstiden ska gälla både inomhus och på uteservering. 

(8 kap. 2 § alkohollagen) 

 
 

Beslutsmotivering 
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under utredningens gång, 

besök på Solbacka Pizzeria i Sibbhult, bedöms sökanden ha visat att man uppfyller de högt 

ställda krav på lämplighet som ställs, enligt alkohollagen, för att meddelas serveringstillstånd. 
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Solbacka Pizzeria HB har ansökt om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra 

jästa alkoholdrycker på Solbacka Pizzeria. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt 

inomhus och på uteservering. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 13 maj 2019 

 Utredning Hässleholm 

 Karta 
 

 

Beslutet skickas till: Solbacka Pizzeria, Hässleholm, Polisen, Länsstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten 
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§ 28 
 

Stadigvarande serveringstillstånd avskrivs, Latino Pizzeria 
Dnr: TT 2018/00054 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Ansökan om serveringstillstånd på Latino Pizzeria, (org. ), Badvägen 2, 

289 50 Hanaskog, avskrivs. 
 
 

Beslutsmotivering 
Då sökanden trots kontaktförsök inte hörts av, får det antas att sökande inte längre står vid sin 

ansökan. 
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om serveringstillstånd (enbart blanketterna, utan övriga erforderliga handlingar) 

inkommer till Östra Göinge kommun 2018-08-07. 2018-09-24 skriver sökanden 

kunskapsprovet med ej godkänt resultat. Han uppmanades att kontakta 

tillståndsverksamheten för ny provtid, vilket han inte har gjort. 2019-04-10 skickas brev med 

uppmaning att kontakta tillståndsverksamheten och information om att ärendet avslutas om 

sökanden ej hörts av senast 2019-04-30. 

 

Sökanden har inte hörts av. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 maj 2019 

 Tjänsteutlåtande Hässleholm, daterad den 14 maj 2019 
 
 

Beslutet skickas till: Hässleholm, Latino Pizzeria 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2019-05-28 

Sida 7/10 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 29 
 

Anmälan om verksamhet för hygienisk behandling - 
Medicinsk fotvård på Svenskingen 22  
Dnr: TT 2019/00033   | 2019-244 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § 

miljöbalken att förelägga Helles fotvård, (org. ), att vidta 

följande försiktighetsmått vid etablering av lokal för hygienisk behandling – 

medicinsk fotvård på fastigheten Svenskingen 22, Östra Göinge kommun: 

 Verksamheten bedrivs enligt de uppgifter som lämnats i anmälan (2019-04-

30) och gällande lagstiftning. 

 Verksamheten har upprättat och lämnat förslag på egenkontrollprogram 

med rutiner som verksamheten efterföljer och som säkerställer att bl. a 

smittspridning inte sker.  

 Om betydande ändring av verksamheten sker ska Miljö- och hållbarhet 

kontaktas. 
 

 

Beslutsmotivering 

Helles fotvård 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 samt allergi- eller överkänslighetsreaktioner som kan uppstå om 

det finns allergi- eller överkänslighetsframkallande ämnen i produkter. 

 

 

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 2019-04-30 
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från Helles fotvård och. Tillsyns- och tillsynsnämnden beslutar att förelägga 

verksamheten med försiktighetsmått. 

 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 15 maj 2019 

- Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling, inkommen den 30 april 2019 

- Inspektion med granskning av egenkontrollprogram, utförd den 6 maj 2019 

 

 

Beslutet skickas till:  
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§ 30 
 

Delegationsbeslut för redovisning i maj 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 redovisas till 

nämnden varje månad.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 16 maj 2019 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i april 2019 

 Miljöenheten delegationsbeslut i april 2019 

 Stabens delegationsbeslut i april 2019 
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§ 31 
 

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

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns.  

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 maj 2019 

 Länsstyrelsen beslutar att ändra Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut avseende 

strandskyddsdispens på , inkommen den 9 maj 2019 

 Mark- och miljödomstolen avslår överklagande av bygglov på Köpmannen 24, 25 och 

32, inkommen den 16 maj 2019 
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