
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-12-15    

Tillsynsnämnden    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Philip Norrman  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Ann-Kristin Peterson (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Ulf Hedin (S)  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tillsynsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-12-15   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nissan kl. 09:00-10:00 
  
Beslutande ledamöter Ann-Kristin Petersson (S) (ordförande), Ulf Hedin (S) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Siv Modée (Bygg- och miljöchef) 

Veronica Andersson (Miljö- och hälsoskyddshandläggare) 
Philip Norrman (Sekreterare) 
Ann-Christin Wendpaap (S) (Tillträdande ordförande) 

  
Utses att justera Ulf Hedin (S) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§25-31 
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ÄRENDELISTA 
§25 Godkännande av ärendelista och val av justerare 2022 

§26 Sammanträdestider 2023 

§27 Tillsynsplan för tillsynsnämndens ansvarsområden 

§28 Förslag till revidering av delegeringsordning för tillsynsnämnden 

§29 Information 

§30 Anmälan av delegeringsbeslut 

§31 Övriga frågor och meddelanden 
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§25 

Godkännande av ärendelista och val av justerare 2022  
(2022 TSN0002) 

Beslut 
Tillsynsnämnden godkänner ärendelistan och utser Ulf Hedin att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ann-Kristin Peterson  
Paragrafen är justerad 
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§26 

Sammanträdestider 2023  
(2022 TSN0014) 

Beslut 
Tillsynsnämnden lämnar följande förslag på sammanträdesdatum för 2023: 
  
Nämnd 
  
2 mars 
27 april 
22 juni 
28 september 
26 oktober 
14 december 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2023. Det måste 
vara den nya nämnden som beslutar om sammanträdestider, därför lämnas bara förslag på 
datum för 2023 och den nya nämnden tar beslut om dem vid första mötet 2023. Likt 2022 
kommer sammanträden att ske på torsdag förmiddag. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2023 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden lämnar följande förslag på sammanträdesdatum för 2023: 
  
Nämnd 
  
2 mars 
27 april 
22 juni 
28 september 
26 oktober 
14 december 
  
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§27 

Tillsynsplan för tillsynsnämndens ansvarsområden  
(2022 TSN0013) 

Beslut 
Tillsynsnämnden beslutar att anta Tillsynsplan för tillsynsnämndens ansvarsområden. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos tillsynsmyndigheten finnas en 
utredning om tillsynsbehovet för tillsynsmyndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
I Hylte kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet enligt 
miljöbalken och Tillsynsnämnden är tillsynsmyndighet över Samhällsbyggnadsnämndens 
egna verksamheter. 
Som tillsynsmyndighet ska den ansvariga nämnden, på eget initiativ eller efter anmälan, i 
nödvändig utsträckning, kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken följs. Vid brister ska den ansvariga nämnden vidta de 
åtgärder som behövs för att lagstiftningen ska följas. Myndigheten ska också vara kommunens 
sakkunniga inom miljö- och hälsoskyddsfrågor och livsmedel. 
Tillsynsplanen beskriver de olika verksamhetsområdenas arbetssätt för att fullfölja tillsynen 
inom miljöbalkens områden för nästkommande år. Verksamhetsområdena som finns med i 
planen är miljöskydd, förorenade områden och livsmedel. Till grund för tillsynsplanen ligger 
behovsutredningen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för tillsynsnämndens ansvarsområden 
 Tillsynsplan för tillsynsnämndens ansvarsområden 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden beslutar att anta Tillsynsplan för tillsynsnämndens ansvarsområden 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§28 

Förslag till revidering av delegeringsordning för tillsynsnämnden  
(2022 TSN0012) 

Beslut 
Tillsynsnämnden beslutar att anta delegeringsordning i enlighet med bifogat förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagens bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till 
någon annan (delegaten). Den beslutanderätt som överflyttas kan avse ett visst ärende eller en 
ärendegrupp. 
Beslut som fattas på delegation fattas på tillsynsnämndens vägnar och kan överklagas genom 
laglighetsprövning. Det ska därför alltid framgå att beslut är ett delegationsbeslut. 
  
Tillsynsnämnden kan enligt 6 kap 33 § i kommunallagen (KL) delegera sin beslutanderätt till 
ett utskott eller till en anställd i kommunen. Det är vanligt att delegation av beslutanderätten 
avser vissa ärendegrupper. Det är även möjligt att delegera beslutanderätten i ett enskilt 
ärende. Syftet med delegerad beslutanderätt är att: Avlasta nämndens så kallade rutinärenden 
och ärenden av mindre vikt. Med rutinärenden menas även ärenden där det är fråga om en 
direkt tillämpning av riktlinjer som nämnden har fastställt. Delegationen skapar utrymme för 
en mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden och möjliggör en 
effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningstiden 
snabbare. Delegationen är en möjlighet för tjänstemannen att fatta beslut, inte en skyldighet.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Förslag till revidering av delegeringsordning för tillsynsnämndens 

ansvarsområden 
 Förslag till revidering av delegeringsordning för tillsynsnämnden 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden beslutar att anta delegeringsordning i enlighet med bifogat förslag. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§29 

Information  
(2022 TSN0004) 

Beslut 
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
  

 Information om vattensituationen i Unnaryd (Veronica Andersson) 
 Presentation av ny nämnd 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Information 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen.  
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§30 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2022 TSN0003) 

Beslut 
Tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Kontoret redovisar följande delegeringsbeslut 
  

 Miljöärenden november 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - anmälan av delegeringsbeslut 
 Delegeringsbeslut november TSN 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§31 

Övriga frågor och meddelanden  
(2022 TSN0011) 

Beskrivning av ärendet 
Inga meddelanden har kommit in till dagens sammanträden.  
Paragrafen är justerad 
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