
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-07

Tillsynsnämnden

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Uno Sjöberg (C)

Underskrifter

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

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

Organ Tillsynsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-07
Datum för anslags 
uppsättande

2019-02-07 Datum för anslags 
nedtagande

2019-03-01

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:00

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

Ej tjänstgörande ersättare Per-Åke Eriksson (V)

Övriga närvarande Stefan Andersson
Yelis Bilim (nämndsekreterare)
Emilia Söderholm (Miljö- och hälsoskyddsinspektör)

Utses att justera Ulf Hedin (S)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-02-07   

Protokollet omfattar §§1-8
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-02-07

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§2 Meddelanden och information 2019

§3 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Bokslut för 2018

§4 Internkontrollplan 2019

§5 Sammanträdestider Tillsynsnämnden 2019

§6 Anmälan av delegeringsbeslut 2019

§7 Miljö- och hälsoskyddsinspektion - Örnaskolans kök

§8 Övrig information och meddelanden för tillsynsnämnden
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-02-07

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 TSN0004)

Beslut
Tillsynsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Ulf Hedin (S) att tillsammans med vice 
ordförande Uno Sjöberg (C) justera protokollet.
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Mötesdatum sid 4
2019-02-07

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Meddelanden och information 2019 
(2019 TSN0006)

Beslut
Tillsynsnämnden har tagit del av meddelande och informationen.

Beskrivning av ärendet
Information
Presentation av nämnden
Presentation av bygg- och miljöenheten
Nämndsprocess
Tillsynsnämndens reglemente
Tillsynsnämndens delegeringsordning
Information om register (GDPR)
Sekretessförbindelse

Meddelande
Grundutbildning för miljö- och hälsoskyddsnämnderna 7-8 mars

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Meddelande och information Tillsynsnämnden 2019
• Inbjudan 2019
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Mötesdatum sid 5
2019-02-07

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Bokslut för 2018 
(2019 TSN0001)

Beslut
Tillsynsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2018.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsnämndens budget uppgår till 136 000 kr 2018. Vid bokslutet uppvisar nämnden en 
positiv avvikelse med 47 000 kr.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Bokslut 2018 Tillsynsnämnden
• Bokslut 2018 Tillsynsnämnden

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Mötesdatum sid 6
2019-02-07

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Internkontrollplan 2019 
(2019 TSN0003)

Beslut
Tillsynsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2018.

Tillsynsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2019.

Beskrivning av ärendet
Enligt internkontrollreglementet, antaget av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92, skall en 
intern kontrollplan upprätthållas av varje nämnd/styrelse. Regler skall utformas lokalt för att 
säkerhetsställa att kommunens nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll för att 
bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalité.

Tillsynsnämnden skall senast i samband med årsbokslutets upprättande rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. 
Tillsynsnämnden ska också varje år anta en ny intern kontrollplan.

Handlingar i ärendet
• Intern kontrollplan 2019 tillsynsnämnden

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Kommunrevisorerna
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2019-02-07

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5

Sammanträdestider Tillsynsnämnden 2019 
(2019 TSN0008)

Beslut
Tillsynsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för nämnden under 2019:

7 februari
11 april
13 juni
5 september
24 oktober
5 december

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på mötesdagar för tillsynsnämnden för 
2019. Förslaget bygger på tider som är planerade utifrån de ekonomiska aktiviteterna under 
2019. Tillsynsnämnden börjar sina möten torsdagar kl. 08.00.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider Tillsynsnämnden 2019

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 8
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Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Anmälan av delegeringsbeslut 2019 
(2019 TSN0005)

Beslut
Tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar följande delegeringsbeslut:

- Delegationsbeslut miljö- och hälsoskydd 181101-190131

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut
• Delegationsbeslut för tillsynsnämnden
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Mötesdatum sid 9
2019-02-07

Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Miljö- och hälsoskyddsinspektion - Örnaskolans kök 
(2019 TSN0009)

Beslut
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsnämnden fick följa med på en planerad miljö- och hälsoskyddsinspektion på 
Örnaskolans kök hösten 2018. Miljöenheten informerar tillsynsnämnden om inspektionen 
samt vilka åtgärder som vidtagits efter inspektionen.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Miljö- och hälsoskyddsinspektion på Örnaskolans kök

Protokollsanteckning:
Tillsynsnämnden vill att synpunkten om, att renoveringen av Örnaskolans kök bör 
hanteras mera skyndsamt och påbörjas så fort som möjligt, ska läggas till i protokollet.
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Tillsynsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Övrig information och meddelanden för tillsynsnämnden 
(2019 TSN0007)

Beslut
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Miljöenheten har till dagens sammanträde förberett en muntlig information avseende ett 
smittoutbrott som tillsynsnämnden bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Övrig information och meddelanden för tillsynsnämnden
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