
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-24

Tillsynsnämnden

Sekreterare .................................................
Yelis Bilim

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

Underskrifter

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

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

Organ Tillsynsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-10-24
Datum för anslags 
uppsättande

2019-10-24 Datum för anslags 
nedtagande

2019-11-15

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-09:00

Beslutande ledamöter Ann-Kristin Petersson (S) (ordförande), Ulf Hedin (S), Uno Sjöberg (C) (vice 
ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare Per-Åke Eriksson (V)

Övriga närvarande Stefan Andersson (Miljöchef)
Yelis Bilim (Nämndsekreterare)
Veronica Andersson (Miljö- och hälsoskyddsinspektör)

Utses att justera Ulf Hedin (S)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-10-24   

Protokollet omfattar §§29-34
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-24

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§29 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§30 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos

§31 Anmälan av delegeringsbeslut 2019

§32 Revidering av tillsynsnämndens delegeringsordning

§33 Information 2019

§34 Övriga frågor 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-10-24

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 TSN0004)

Beslut
Tillsynsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Ulf Hedin (S) att tillsammans med 
ordförande Ann-Kristin Petersson (S) justera protokollet.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-10-24

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos 
(2019 TSN0001)

Beslut
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsnämndens driftbudget för 2019 uppgår till 139 000 kr. Prognosen för helåret är positiv 
med 34 000 kr, vilket innebär en positiv avvikelse på 24,6 %. Den positiva prognosen 
förklaras utav ett par inställda möten under 2019 och ett lägre kursdeltagande.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Tillsynsnämnden - prognos nio månader
• Prognos Tillsynsnämnden drift efter nio månader

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

4 / 8



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 5
2019-10-24

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Anmälan av delegeringsbeslut 2019 
(2019 TSN0005)

Beslut
Tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar följande delegeringsbeslut:

- Delegationsbeslut miljö- och hälsoskydd för september 2019

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut
• Delegationsbeslut för tillsynsnämnden september 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 6
2019-10-24

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Revidering av tillsynsnämndens delegeringsordning 
(2019 TSN0018)

Beslut
Tillsynsnämnden beslutar att anta förslag till ny delegeringsordning.

Beskrivning av ärendet
Dnr 2019-733

Förslag till ny delegeringsordning för tillsynsnämnden har tagits fram. Vid varje ny 
mandatperiod ska delegeringsordningen ses över och beslutas om på nytt. Dokumentet ska 
även ses över regelbundet när förändringar sker i verksamheten. De största förändringarna i 
föreliggande förslag är anpassningar utifrån förändrad lagstiftning. Ytterligare förändringar är 
uppdatering av befattningar.

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden överförs till någon annan än nämnden. Delegaten träder helt i nämndens 
ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte 
ändras av nämnden. Det betyder även att delegaters beslut kan överklagas på samma sätt som 
nämndens.

Syftet med delegering är att avlasta nämnden rutinärenden för att få mer tid att behandla 
principiella frågor. Det möjliggör även för en effektivare verksamhet med kortare 
beslutsvägar och snabbare handläggning.

Förslag till ändringar, tillägg är markerat med gult och att ta bort rött, i förslaget för att 
tydliggöra skillnaderna.

Handlingar i ärendet
• Reviderad delegeringsordning för tillsynsnämnden
• Förslag delegeringsordning SKL SBN 19 reviderad 2019-10-17

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2019-10-24

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Information 2019 
(2019 TSN0007)

Beslut
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsnämnden informeras om följande:
- Miljöenheten informerar om avlopp- och reningsverken i Hylte kommun
- Folkhälsomyndigheten – Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2020-
2021

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Information 2019
• Folkhälsomyndigheten - Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 

2020–2021
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Mötesdatum sid 8
2019-10-24

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Övriga frågor 2019 
(2019 TSN0006)

Beslut
Tillsynsnämnden har inga övriga frågor till dagens sammanträde.
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