
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-05

Tillsynsnämnden

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Uno Sjöberg (C)

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

Organ Tillsynsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-05
Datum för anslags 
uppsättande

2019-09-05 Datum för anslags 
nedtagande

2019-09-27

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-09:30

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

Övriga närvarande Stefan Andersson (Miljöchef)
Yelis Bilim (Nämndsekreterare)
Mattias Andersson (Driftingenjör) §27
Emilia Söderholm (Miljö- och hälsoskyddsinspektör) §27

Utses att justera Uno Sjöberg (C)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-09-05   

Protokollet omfattar §§23-28
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-09-05

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§23 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§24 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - delårsbokslut 2019

§25 Anmälan av delegeringsbeslut 2019

§26 Tillsynsplan och behovsutredning inför 2020 – 2022 för Tillsynsnämnden

§27 Information och övriga frågor 2019

§28 Meddelanden 2019
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Mötesdatum sid 3
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Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 TSN0004)

Beslut
Tillsynsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Uno Sjöberg (C) att tillsammans med 
ordförande Ann-Kristin Petersson (S) justera protokollet.
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Mötesdatum sid 4
2019-09-05

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§24

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

Beslut
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsnämndens budget för 2019 uppgår till 139 000 kr och är jämt fördelad på året. 
Verksamheten redovisar en positiv avvikelse vid delåret på 32 300 kr. Helårsprognosen är 
positiv med 25 000 kr, vilket innebär en positiv avvikelse med 18 %.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Tillsynsnämnden - delårsbokslut 2019
• Delårsbokslut Tillsynsnämnden 2019
• Tabell delårsbokslut Tillsynsnämnden 2019

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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Mötesdatum sid 5
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Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Anmälan av delegeringsbeslut 2019 
(2019 TSN0005)

Beslut
Tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar följande delegeringsbeslut:
- Delegationsbeslut miljö- och hälsoskydd för juni 2019 t.o.m. augusti 2019.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut
• Delegationsbeslut för tillsynsnämnden
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Mötesdatum sid 6
2019-09-05

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§26

Tillsynsplan och behovsutredning inför 2020 – 2022 för 
Tillsynsnämnden 
(2019 TSN0015)

Beslut
Tillsynsnämnden beslutar fastställa bilagd behovsutredning och tillsynsplan, daterad 2019-08-
07 för verksamhetsåren 2020 - 2022

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2019 - 484

Som myndighetsnämnd ska tillsynsnämnden enligt miljöbalken och flera andra områdens 
lagstiftningar föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn och 
redovisa vilket resurs- och kompetensbehov som finns. Behovsutredningen ska årligen bli 
reviderad och fastställd av nämnden och kopplas till budgeten. Därefter ska även en 
tillsynsplan tas för 2020. Denna kan bli justerad senare under hösten.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta anta bilagd behovsutredning och tillsynsplan för 
2020.

Handlingar i ärendet
• Tillsynsplan och behovsutredning inför 2020 – 2022 för tillsynsnämnden
• Tillsynsplan TN 2020-22 förslag TN
• Utbildningsplan Miljö 2020 sammanst aug 19
• Kontrollplan, Miljö- & Hälsoskydd behov aug 19

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp
Tillsynsnämnden
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Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

Information och övriga frågor 2019 
(2019 TSN0007)

Beslut
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsnämnden informeras om följande:
- Miljöchefen informerar om ”Detta händer i miljösamverkan hösten 2019 och 2020”
- VA- och renhållningschefen kommer och informerar om badvattnet i Unnaryd
- Miljöenheten informerar om Örnaskolan och dess planerade renovering

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Information och övriga frågor
• Miljösamverkan sommarhälsning 2019
• Unnaryd otjänsligt badvattenprov
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Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Meddelanden 2019 
(2019 TSN0006)

Beslut
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har till dagens sammanträde skickat med inkomna handlingar som 
Tillsynsnämnden bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Meddelande Tillsynsnämnden 2019
• §94 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun
• §95 KF Ombudgeteringar Hylte kommun
• §147 KS Undantag från investeringsstopp
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