
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-23    

Tillsynsnämnden    
 

 

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

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

Underskrifter 

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

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

Organ Tillsynsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-06-23   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Hyltebruk kl. 09:00-10:00 
  
Beslutande ledamöter Ann-Kristin Petersson (S) (ordförande), Ulf Hedin (S), Uno Sjöberg (C) (vice 

ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Siv Modée (Bygg- och miljöchef) 

Philip Norrman (Nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Uno Sjöberg (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§9-13 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-23  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§9 Godkännande av ärendelista och val av justerare 

§10 Intern kontrollplan 2022 för tillsynsnämnden 

§11 Revidering av delegeringsordning för tillsynsnämnden 

§12 Anmälan av delegeringsbeslut 

§13 Information 2022 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-23  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§9 

Godkännande av ärendelista och val av justerare  
(2022 TSN0002) 

Beslut 
Tillsynsnämnden godkänner ärendelistan och utser Uno Sjöberg (C) att justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-23  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§10 

Intern kontrollplan 2022 för tillsynsnämnden  
(2022 TSN0007) 

Beslut 
Tillsynsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt internkontrollreglementet, antaget av kommunfullmäktige 2017-04-27 § 62, reviderad 
2020-06-16 § 73, skall en intern kontrollplan upprätthållas av varje nämnd/styrelse. Regler 
skall utformas lokalt för att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll och för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet av hög kvalité.  
Tillsynsnämnden ska varje år anta en ny intern kontrollplan. 

Handlingar i ärendet 
 Internkontrollplan 2022 för tillsynsnämnden 
 Internkontrollplan 2022 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-23  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§11 

Revidering av delegeringsordning för tillsynsnämnden  
(2022 TSN0008) 

Beslut 
Tillsynsnämnden beslutar att ärendet utgår.  
Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-23  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§12 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2022 TSN0003) 

Beslut 
Tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret redovisar följande delegeringsbeslut: 
  
Delegeringsbeslut tillsynsnämnden mars-maj 2022 
  
För februari finns inga delegeringsbeslut.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - anmälan av delegeringsbeslut 2022 
 Delegeringsbeslut TS mars 
 Delegeringsbeslut TS april 
 Delegationsbeslut TSN maj 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-23  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§13 

Information 2022  
(2022 TSN0004) 

Beslut 
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen 

Beskrivning av ärendet 
 Revisionens granskning av tillsynsavgifter (Siv Modée) 
 Diskussion om studiebesök på Örnaskolans kök och på vattenverk/reningsverk 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - information 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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