
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-06-12

Tillsynsnämnden

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Per-Åke Eriksson (V)

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

Organ Tillsynsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-12
Datum för anslags 
uppsättande

2019-06-12 Datum för anslags 
nedtagande

2019-07-04

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-08:45

Beslutande ledamöter Ann-Kristin Petersson (S) (ordförande), Uno Sjöberg (C) (vice ordförande), Per-
Åke Eriksson (V)  ersätter Ulf Hedin (S)

Ej tjänstgörande ersättare Bengt Svensson (C)

Övriga närvarande Stefan Andersson (Milljöchef)
Yelis Bilim (Nämndsekreterare)

Utses att justera Per-Åke Eriksson (V)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-06-12   

Protokollet omfattar §§15-22
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-06-12

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§15 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§16 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos

§17 Anmälan av delegeringsbeslut 2019

§18 Revidering av tillsynsnämndens arkivbeskrivning

§19 Revidering av tillsynsnämndens reglemente

§20 Remiss från samhällsbyggnadsnämnden till tillsynsnämnden över förslag till reviderad 
lokal renhållningsordning och avfallsplan för Hylte kommun.

§21 Meddelanden och information 2019

§22 Övriga frågor 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-06-12

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 TSN0004)

Beslut
Tillsynsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Per-Åke Eriksson (V) att tillsammans 
med ordförande Ann-Kristin Petersson (S) justera protokollet.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-06-12

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

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 25 000 kr, vilket innebär en positiv avvikelse på 18 %

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

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 5
2019-06-12

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17

Anmälan av delegeringsbeslut 2019 
(2019 TSN0005)

Beslut
Tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar följande delegeringsbeslut:
- Delegationsbeslut miljö- och hälsoskydd för april 2019 och maj 2019

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut
• Delegationsbeslut för tillsynsnämnden

Förslag till beslut
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 6
2019-06-12

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

Revidering av tillsynsnämndens arkivbeskrivning 
(2019 TSN0011)

Beslut
Tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny arkivbeskrivning för 
tillsynsnämnden, daterat 2019-04-26

Beskrivning av ärendet
Dnr 2019-275

Kommunfullmäktige gör en översyn av de arkivbeskrivningar som finns för hanteringen av 
offentliga handlingar för tillsynsnämndens verksamhet inför mandatperioden.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Förslag till arkivbeskrivning för tillsynsnämnden
• Arkivbeskrivning förslag Tillsynsnämnden

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadskontoret
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2019-06-12

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

Revidering av tillsynsnämndens reglemente 
(2019 TSN0010)

Beslut
Tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för 
tillsynsnämnden, daterat 2019-04-26.

Beskrivning av ärendet
Dnr 2019-274

Kommunfullmäktige gör en översyn av de reglementen som styr bland annat 
tillsynsnämndens verksamhet inför mandatperioden. En ökning av tillsynsnämndens 
ärendevolym och att utöka tillsynsnämndens ansvarsområde till att omfatta tillsynsansvaret 
för de verksamheter som har kommunen som huvudman vore önskvärd. Detta för att få en 
bättre kontinuitet i arbetet.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Förslag till reglemente för Tillsynsnämnden
• Reglemente för tillsynsnämnden apr 19

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadskontoret
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 8
2019-06-12

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20

Remiss från samhällsbyggnadsnämnden till tillsynsnämnden över 
förslag till reviderad lokal renhållningsordning och avfallsplan för 
Hylte kommun. 
(2019 TSN0014)

Beslut
Tillsynsnämnden beslutar tillstyrka utkast till reviderad lokal renhållningsordning och 
avfallsplan daterad april 2019, för Hylte kommun med några synpunkter:

Avfallsplanen
- Sid 9. En ökad utsortering av matavfall fordrar både information, ekonomiska incitament 
och aktiv regelstyrning. Storproducenter av matavfall bör prioriteras.

- Sid 10. En spårning av föroreningskällor av metaller bör genomföras. Även här kan med 
fördel användas information, ekonomiska incitament och aktiv regelstyrning.

- Sid 10. Alternativa avloppssystem kan gärna finnas på Hyltes hemsida men vissa lösningar 
fungerar sämre och bör utelämnas. De uppfyller inte lagens krav på bästa lösning i vårt kalla 
klimat.

- Sid 12. Avseende skräpmätning och information är föreslagna åtgärder bra men fordrar 
kommunbidrag för att genomföras eftersom de är frivilliga.

- Sid 20. Det finns behov av en egen omlastningsplats och en plats för att hantera oljeskadad 
jord. En egen deponi behövs också. Hylte har rimligen ett ansvar att ta hand om åtminstone 
vissa delar av avfallet.

Lokal renhållningsordning
- §22. En servicemöjlighet till grovsophämtning kunde vara en lösning för de som är vid hög 
ålder eller saknar tillgång till egen bil och då även spara transporter.

- §27 med flera. Tillsynsnämnden prövar bara de frågor som berör 
samhällsbyggnadsnämndens egen verksamhetsdrift.

Beskrivning av ärendet
Dnr 2019-349
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 9
2019-06-12

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden har kommit in till tillsynsnämnden med förslag till reviderad 
lokal renhållningsordning och avfallsplan för Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Remiss från samhällsbyggnadsnämnden för yttrande över förslag till 

reviderad renhållningsordning och avfallsplan för Hylte kommun
• §47 SBN Revidering av renhållningsordningen 2019
• Avfallsplan Hylte kommun 190429
• Renhållningsföreskrifter för Hylte kommun 190429

Förslag till beslut
 

 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 10
2019-06-12

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

Meddelanden och information 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 och information Tillsynsnämnden 2019
• §45 KF Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Besparingsåtgärder
• TEMA-dagen 2019 - flyer save the date
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 11
2019-06-12

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§22

Övriga frågor 2019 
(2019 TSN0007)

Beslut
Tillsynsnämnden har inga övriga frågor till dagens sammanträde.
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