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Tid och plats: 

 

Tisdag den 2 mars 2021, klockan 9:00-9:45, Mötesrum Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M) 

Therese Svensson Collin (C) 

Stefan Mellblom (M) 

Kristin Johansson (S) 

Christian Karlsson (S) 

Göte Färm (SD) 

Johan Ekstrand (M), tjänstgörande ersättare 

  

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef 

Aida Zubic Prag, miljö- och hållbarhetschef 

Ademir Salihovic, nämndsekreterare 

  

Justerare Göte Färm (SD) 

  

Justeringens utförande Fredagen den 5 mars 2021 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 5 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Göte Färm (SD) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-02 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-08 

Datum då anslaget tas ned 2021-03-30 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Ademir Salihovic 

 

 

    



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2021-03-02 

Sida 4/11 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Information 
 
Samhällsutvecklingschef informerar om nya medarbetare och tidigare 
ärenden 
Mikael Torberntsson informerar om förändringar i arbetsgruppen där föräldraledig 

medarbetare har återvänt till sin ursprungliga tjänst som miljö- och hälsovårdsinspektör. 

Fortsättningsvis har enhetens nya administratör påbörjat sin tjänst under början på året. I sin 

helhet innebär dessa förändringar inte några svårigheter.  

 

Samhällsutvecklingschefen informerar också nämnden om statusen kring tidigare 

beslutsärenden och besvarar frågor som uppkommer. 

 
Miljö- och hållbarhetschef informerar om nya regler och riktlinjer för 
serveringsställen 
Aida Zubic Prag informerar om de nya riktlinjerna som gäller för kommunens 

serveringsställen. 
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§ 1 
 

Ansökan om bygglov för utökning av camping på Tydinge 
7:1 i Östra Göinge kommun. 
Dnr: TT 2021/00008 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

- Ordförande i Tillsyns- och tillståndsnämnden, Andréas Söderlund, beviljar bygglov 
enligt ansökan för utökning av camping på fastigheten Tydinge 7:1. 

- Ordförande i Tillsyns- och tillståndsnämnden, Andréas Söderlund, bedömer att 
kontrollansvarig inte krävs och att tekniskt samråd inte behövs. 

- Ordförande i Tillsyns- och tillståndsnämnden, Andréas Söderlund, utfärdar 
startbesked. Åtgärden får påbörjas. 

- Åtgärden får inte tas i bruk innan Tillsyns- och tillståndsnämnden utfärdat slutbesked. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska lov ges om åtgärden inte förutsätter planläggning 
och uppfyller de krav som följer av 2 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§. Tillsyns- och 
tillståndsnämnden bedömer att kraven enligt ovan uppfylls. 

Den prövade åtgärden är förenlig med översiktsplanen.  

Ordförande i Tillsyns- och tillståndsnämnden, Andréas Söderlund, bedömer att förslaget inte 

medför sådan betydande olägenhet för berörda grannar att bygglov inte ska beviljas. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Team Tydingesjön AB ansöker om bygglov för utökning av Tydinge camping med 24 platser 

för uppställning av husvagnar samt 2 ställplatser för husbilar. Campingverksamhet har funnits 

på platsen sedan en längre tid och gränsar i söder och norr till lantbruksenheter och i öster, 

avgränsad av väg, till en bebyggd småhusenhet. Idag finns ett åttiotal uppställningsplatser för 

husvagnar och 8 stycken stugor för uthyrning samt byggnader för service. På området finns 

också en för allmänheten tillgänglig badplats. 

Avgift 

Bygglovsavgiften fastställs till 11 753 kr. Avgiften faktureras separat. 

 

Giltighetstid 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

dagen då beslutet vann laga kraft. 
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Upplysning 
Åtgärder som utförs innan lovet vunnit lagakraft utförs på egen risk. 

 

Beslutsunderlag 
 Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse, daterad den 10 februari 2021 
 Ansökan, daterad den 15 november 2020 
 Karta, daterad den 15 november 2020 
 Sektionsritning bullervall, daterad den 7 december 2020 

 

Beslutet skickas till: 

Team Tydingesjön AB 
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§ 2 
 

Reviderat handlingsprogram enligt Lag om skydd mot 
olyckor (LSO) 
Dnr: TT 2020/00057 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Reviderat handlingsprogram enligt LSO, Dnr TT 2020/00057 fastställs. 

 Handlingsprogram enligt LSO, Dnr KS 2015/01981, upphävs. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) kap 3 §3 och kap 3 §8 ska kommunen 

ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

Handlingsprogram ska enligt nuvarande skrivningar antas av kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Ärendet 

En statlig utredning, ''en effektivare kommunal räddningstjänst" har lett fram till 

att det från och med den 1 januari 2021 görs ändring i LSO bl.a. gällande 

handlingsprogrammens utformning. Handlingsprogram enligt de nya riktlinjerna 

ska antas i kommunerna för att börja gälla den 1 januari 2022. Arbete pågår på central 

nivå (MSB m.fl.) att ta fram föreskrifter och handböcker inom detta område. 

Exakt hur dessa riktlinjer kommer att se ut är alltså inte klart. 

 

Arbete med handlingsprogram enligt de nya riktlinjerna behöver utföras under 

2021 för att kunna gälla 2022. Räddningstjänsten bedömer dock att vissa 

justeringar behöver göras även i befintligt handlingsprogram även innan detta 

framtagande. Räddningstjänsten har därför sett över nuvarande handlingsprogram 

och de dokument som ligger till grund för handlingsprogrammet, t.ex. 

riskinventeringen, samt de styrdokument som är direkt knutna till 

handlingsprogrammet. 

 

Nuvarande handlingsprogram har varit samordnat med styrdokumenten för 

kommunens krisberedskap. Dessa styrdokument hanteras enligt andra 

lagstiftningar och har lyfts ut ur handlingsprogrammet. En detalj som införts i 

lagstiftningen är att kommunen kommer att ha krav på ett ledningssystem för 

räddningstjänsten, i vilket en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. 

Den övergripande ledningen ska vid samverkan mellan kommuner utövas 

gemensamt. Detta är redan infört i samverkanskommunerna i Skåne Nordost den 1 april 

2020 med införandet av inre befäl, knutet till räddningstjänstens 

larmcentral och detta har skrivits in i handlingsprogrammet under kapitel 2.6. 
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Övriga justeringar i korthet: 

 Kopplade styrdokument är lagda i bilagedel där det är tydliggjort hur de tas 

 fram och hur de beslutas. 

 En utökad beskrivning av sotningsverksamheten är gjord under kapitel 2.5 

 En ändring är gjord under kapitel 2.6 av benämningar för de olika befälsnivåerna för 

att bättre spegla samverkanskommunernas benämningar. 

 En kortare beskrivning av de viktigaste avtalen och överenskommelserna på 

räddningstjänstområdet är tillagt under kapitel 2.6. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 29 december 2020 

 Förslag till handlingsprogram enligt LSO med tillhörande bilagor. 
 

Beslutet skickas till: 

Räddningstjänsten 
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§ 3 
 

Uppföljning av tillsynsplan i mars 2021 
Dnr: TT 2021/00005 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden ska regelbundet få en redovisning med uppföljning av 

tillsynsplanen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 12 februari 2021 

 Uppföljning av tillsynsplanen i mars 2021 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2021-03-02 

Sida 10/11 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 
 

Delegationsbeslut för redovisning i mars 2021 
Dnr: TT 2021/00001 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningarna godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden har lämnar 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 12 februari 2021 

 Räddningstjänstens delegationsbeslut i februari 2021 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i januari och februari 2021 

 Miljö- och hållbarhets delegationsbeslut i januari och februari 2021 
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§ 5 
 

Meddelanden till Tillsyns- och tillståndsnämnden för 
redovisning i mars 2021 
Dnr: TT 2021/00003 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 12 februari 2021 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2021 

Riktlinjer för deltagande på distans 

 Inkommen dom från Mark- och miljödomstolen, daterad den 15 februari 2021 

 Inkommet beslut och kungörelse från Länsstyrelsen Skåne, daterad den 12 februari 

2021 
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