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Plats och tid

Älvkullen
Onsdagen den 1 september 2021 kl 14:00

Kallade ledamöter

Camilla Kampf (M), Ordförande
Martin Olsson (C), 1:e vice ordförande
Lena Larsson (S), 2:e vice ordförande
Daniel Ell (M)
Fredrik Johansson (L)
Klas von Seth (MP)
Lars Johansson (V)
Lars Andersson (SD)
Eskil Öhrn (SD)

För kännedom

Tom Ström (M)
Rolf Svensson (C)
Mattias Svensson (L)
Martin Ekstrand (KD)
Göran Dahlgren (S)
Olof Sahlström (MP)
Kristina Toft (V)
Rolf Streijffert (SD)

Övriga kallade

Agneta Johansson, nämndsekreterare/systemadministratör
Gunilla Dencker Skog, kanslichef/miljöchef
Hasan Hatami, bygglovsinspektör Digitalt
Jesper Sundbärg, enhetschef
John Lepic, bygglovsarkitekt Digitalt
Maria Alarcon, bygglovshandläggare Digitalt
Natasa Curic, miljösamordnare
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef
Tove Haugland, miljöinspektör

För att minimera risken för smittspridning under den pågående pandemin är det viktigt att vi
tillsammans följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
• Har du symtom, även milda, är det viktigt att du stannar hemma och undviker sociala kontakter.
• Får du symtom som är snabbt övergående bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom
innan du deltar i politiska möten.
• Ordföranden ansvarar för att ordningen vid nämndsammanträden upprätthålls. Vilket innebär att
det är ordförandes ansvar att avvisa en förtroendevald om hen visar symtom eller inte följer
tillämpliga föreskrifter.
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• Om du tillhör en riskgrupp så bör du noga överväga om du ska delta eller kalla in en ersättare.
• Tänk på att hålla avstånd och tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
Vänligen kontakta handläggare och nämndsekreterare innan sammanträdet om det är frågor och
eventuellt önskas fler beslutsunderlag i ärendet.

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

Kl. 14

MBN 2021/60

1

Upprop
Ordförande Camilla Kampf (M), Agneta Johansson

2

Fastställande av föredragningslistan
Ordförande Camilla Kampf (M)

3

Anmälan av jäv

4

Val av justerare och bestämmande av dag och tid för
protokollets justering
Ordförande Camilla Kampf (M)

5

Bygglov för nybyggnad av cykelskjul, Rubinen 4
John Lepic Digitalt

6

Bygglov för nybyggnad av carport med förråd, Bosjökloster
1:118
John Lepic Digitalt

MBN 2021/61

7

Marklov, Möllan 15
John Lepic Digitalt

MBN 2021/24

8

Byggsanktionsavgift för ianspråktagande av huvudbyggnad
och två komplementbyggnader utan slutbesked
Hasan Hatami Digitalt

9

Ansökan om utdömande av vite
John Lepic Digitalt

10

Information rättelse vidtaget
Maria Alarcon Digitalt

Kl. 14

MBN 2021/59

MBN 2020/24

Kl. 14

MBN 2021/62
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

11

Information återförvisat ärende
Maria Alarcon Digitalt

MBN 2021/36

12

Policy för bygglovsfrågor
John Lepic Digitalt

MBN 2021/56

13

Åtgärdsplan gällande Länsstyrelsens revision av
livsmedelskontrollen
Natasa Curic

MBN 2021/57

14

Ökning av timtaxa inom miljöenhetens område
Gunilla D Skog

MBN 2021/63

15

Sammanträdesplan 2022 tillstånds- och tillsynsnämnden

MBN 2021/54

16

Uppföljning av verksamhet
Jesper Sundbärg, Gunilla Dencker Skog, Natasa Curic,
Tove Haugland

MBN 2021/1

17

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering

MBN 2021/2

18

Anmälningar

MBN 2021/3
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande.
_____
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2

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____
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3

Anmälan av jäv

Ärendebeskrivning
Xxxx anmäler jäv på § XX/ Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare
anmäler jäv.

Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande.
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv.
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv
genom majoritetsbeslut. En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av
ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara
beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas
endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå.
Kommunallag (2017:725)
6 kap 28 §
En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo,
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den
förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken
angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets
utgång, (Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon
själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i
saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex.
beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis
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anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut
i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)

_____
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4

Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
1. Lars Andersson (SD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten onsdagen den 8 september
kl. 09:00.

Ärendebeskrivning
Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersättare, i första hand inom det
egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista hand ska den
föreslagne justeraren med förhinder vända sig till kommunkansliet.

_____
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Dnr MBN 2021/60

5

Bygglov för nybyggnad av cykelskjul,
Rubinen 4

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgifter

.

Ärendebeskrivning
Dnr BL-2021-4 i EDP Vision
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Dnr MBN 2021/61

6

Bygglov för nybyggnad av carport med
förråd, Bosjökloster 1:118

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgifter
.

Ärendebeskrivning
Dnr BL 2021/268 i EDP Vision
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Dnr MBN 2021/24

7

Marklov, Möllan 15

Publiceras inte

Ärendebeskrivning
Dnr BL-2020-16 i EDP Vision
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Dnr MBN 2021/59

8

Byggsanktionsavgift för ianspråktagande
av huvudbyggnad och två
komplementbyggnader utan slutbesked

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgifter

Ärendebeskrivning
BL 2015/26 i EDP Vision
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Dnr MBN 2020/24

9

Ansökan om utdömande av vite

Publiceras inte

Ärendebeskrivning
Dnr ALLM 2019/236 EDP Vision
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Dnr MBN 2021/62

10

Information rättelse vidtaget

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgifter
.

Ärendebeskrivning
Dnr ALLM-2020-708 i EDP Vision

_____
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Dnr MBN 2021/36

11

Information återförvisat ärende

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgifter

.

Ärendebeskrivning
BL 2021/50 i EDP Vision

_____
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Dnr MBN 2021/56

12

Policy för bygglovsfrågor

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:

Bygglovspolicyn utökas med följande två stycken:

TTN 2021-09-01 MARKLOV I SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE
Inom sammanhållen bebyggelse krävs marklov för förändring av markens nivå mer än 50
cm.

TTN 2021-09-01 ÅTGÄRDER I TOMTGRÄNS
Alla åtgärder i tomtgräns kräver grannens medgivande eller nämndens beslut. Om granne
till exempel inte vill medge ett bygglovsbefriat plank i tomtgräns ska planket sättas så
långt in på den egna fastigheten att det både kan byggas och underhållas på den egna
fastigheten.

Ärendebeskrivning
ALLM 2020-94 i EDP Vision
Ett samlat dokument för policy för bygglovsfrågor antogs av nämnden 2020-03-04. Av
detta beslut framgår att dokumentet ska uppdateras efter varje nytt policybeslut och
publiceras på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ALLM-2020-94
ALLM-2020-94
ALLM-2020-94
ALLM-2020-94
ALLM-2020-94
ALLM-2020-94
ALLM-2020-94
ALLM-2020-94

6
6
1
1
1
1
1
1

210901.docx.pdf, Tjänsteskrivelse
p210901.docx.pdf, Förslag policy för bygglovsfrågor i Höörs kommun
landskapsbildskydd.pdf
strandskydd.pdf
RI_kulturmiljö.pdf
KMP2012.pdf
Sammanhållen bebyggelse i Höörs kommun - Utkast 2019-06-03.pdf
utdrag_bebyggelseinventering_1985.pdf
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Beslut med beslutsunderlag bygglovspolicy ska skickas till handläggare:
Kristina Johannesson för publicering på hemsidan
John Lepic för kännedom.
Maria Alarcon för kännedom.
Hasan Hatami för kännedom.
Jesper Sundbärg för kännedom.
Andreas Pallnéus för kännedom.
Seth Dahlqvist för kännedom.
Tina Pettersson för kännedom.
Rolf Carlsson för kännedom.

_____
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Dnr MBN 2021/57

13

Åtgärdsplan gällande Länsstyrelsens
revision av livsmedelskontrollen

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
1. Åtgärdsplanen antas och skickas till Länsstyrelsen Skåne.
2. Förmedla åtgärdsplanen och behov av resurser till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen utförde revision av Tillstånds- och tillsynsnämndens livsmedelskontroll den
2 juni 2021. Vid revisionen noterades ett antal avvikelser som ska redogöras i en
åtgärdsplan. Miljöenheten har utfört en åtgärdsplan på de avvikelser som noterades vid
inspektionen. Åtgärdsplanen innehåller typ av åtgärder, ansvarig samt när genomförandet
ska ske. Uppföljningen kommer ske av kansli- och miljöchefen enligt plan.
Åtgärdsplanen ska lämnas till Länsstyrelsen Skåne 8 september 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse MBN 2021_57.docx.pdf
2. Åtgärdsplan gällande livsmedelskontroll - Lst 2021 uppdaterad 2021-08-19.docx.pdf
3. Höörs kommun revisionsrapport 2021-06-08.pdf.pdf, Rapport från Länsstyrelsens
revision av er livsmedelskontroll 2021-06-08

Beslut med beslutsunderlag ska skickas till:
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen för kännedom

_____
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Dnr MBN 2021/63

14

Ökning av timtaxa inom miljöenhetens
område

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
Timtaxan inom miljöenhetens område höjs till 1 015 kr. Följande taxor fastställs att börja
gälla med justerad timtaxa från och med 2022-01-01:
- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m.
- Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
- Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
- Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
- Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel samt tobak

Ärendebeskrivning
Följande taxor finns inom miljöenhetens område:
- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m.
- Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
- Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
- Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
- Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel samt tobak

Idag är timtaxan 995 kr. Höjning bör ske för att justera för årliga prishöjningar, taxorna
saknar idag regler för indexhöjningar vilket innebär att beslut måste fattas av
kommunfullmäktige.

Miljöenheten arbetar med att se över samtliga taxor och inom flera områden håller
Sveriges Kommuner och Regioner på att arbeta fram nya taxemodeller som bygger på
efterdebitering. Innan dessa modeller är klara föreslås timtaxan att höjas från 995 kr till
1 016 kr (995 x 2,1) vilket innebär en indexhöjning enligt prisindex för kommunal
verksamhet. Samtidigt redigeras taxorna så att de följer den grafiska profilen, inga övriga
ändringar föreslås. Tillsynen inom området är i stora delar vara avgiftsfinansierad och
avgiften ska följa självfinansieringsprincipen.
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Ekonomiska konsekvenser
Indexhöjningen innebär en ökad inkomst för tillsynsverksamheten med cirka 40 000 kr.
För näringsidkare och medborgare innebär det en höjning med 20 kr per debiterad timme.

Tar miljöenheten ut för låga avgifter är det istället skattekollektivet som får bära
kostnaderna. Saknas finansiering för verksamheten innebär det att kommunens tillsyn
inte kan utföras fullt ut. Detta kan i sin tur orsaka försämrad service och tillsyn med
negativa konsekvenser för näringsliv, natur, folkhälsa och medborgarna.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelsetimtaxaMiljöHälsaLivsmedelAlkoholTobakm.m.docx.pdf
2. FÖRSLAG Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m. (beslutsunderlag
publiceras när de är klara)
3. FÖRSLAG Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen (beslutsunderlag publiceras när de är klara)
4. FÖRSLAG Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (beslutsunderlag
publiceras när de är klara)
5. FÖRSLAG Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer (beslutsunderlag publiceras
när de är klara)
6. FÖRSLAG Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av
folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel samt
tobak (beslutsunderlag publiceras när de är klara)
7. PKV-210429Indexhöjningkommunalverksamhet.xls.pdf
_____
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Dnr MBN 2021/54

15

Sammanträdesplan 2022 tillstånds- och
tillsynsnämnden

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Sammanträdesdatum onsdagar 9/2, 9/3, 6/4, 11/5, 15/6, 7/9, 5/10, 16/11, 14/12 kl. 13:00
godkänns enligt sammanträdesplan 2022.

Ärendebeskrivning
Inför varje verksamhetsår upprättar nämndsekreteraren ett förslag till mötesschema för
tillstånds- och tillsynsnämnden. Tidsschemat syftar till att skapa ett bra ärendeflöde. En
ledamot som vill väcka ärende i nämnden gör det med en skrivelse senast dagen innan
ordförandeberedningen eller muntligen på nämndsmötet. Ärendets syfte och
fastighetsbeteckning ska tydligt framgå i kallelse och protokoll.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2022.docx.pdf
2. Förslag tidplan 2022 TTN.docx.pdf
_____
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Dnr MBN 2021/1

16

Uppföljning av verksamhet

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Miljöchef, miljösamordnare och enhetschef för plan- bygg- och projektenheten lämnar
information om verksamheten och dess uppföljning.
- Presentation av ny miljöinspektör Tove Haugland.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsuppföljning aug 2021.docx, Uppföljning bygg juni-augusti 2021
2. Kvartalsuppföljning juli-augusti 21.docx.pdf, Uppföljning miljö juli-augusti 2021
_____
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Dnr MBN 2021/2

17

Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Redovisningen av beslut tagna i juni och juli med stöd av delegering läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den
delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot
står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas
följande:

1. Delegationsrapport juni och juli 2021.pdf.pdf, miljö-, bygg- och
bostadsanpassningsbeslut tagna med stöd av delegering juni-juli 2021. Publiceras inte på
grund av skyddande av personuppgifter
2. BL-2021-176 14 doc04837420210708065504.pdf, Ordförandebeslut, […] Publiceras
inte på grund av skyddande av personuppgifter

_____
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Anmälningar

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:

Anmälningar läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Meddelandetext från Amir Arvin, miljöinspektör, Malmö Stad.pdf, Epostmeddelande Årsrapport för kontroll av luftkvalitet, Publiceras inte på grund av
skyddande av personuppgifter
2. Årsrapport för 2020 från Skånes Luftvårdsförbund - Kontroll av luftkvalitet inom
samverkansområdet Skåne.pdf
3. BL-2021-50 20 doc04361020210519133819.pdf […].Publiceras inte på grund av
skyddande av personuppgifter
4. 2021-08-05 Överklagan av 2021-49.pdf.pdf […].Publiceras inte på grund av skyddande
av personuppgifter

5. BL-2021-50 24 Beslutet upphävs och återförvisas(18187679).pdf, […].Publiceras inte
på grund av skyddande av personuppgifter

_____

