Tillsynsnämnden
Delårsbokslut samt prognos
beräknad på sju månaders utfall 2017

Verksamhetsområden
Tillsynsnämndens verksamhetsområde utgörs av de delar av miljö- och hälsoskydd,
respektive plan- och byggenhetens prövnings- och tillsynsarbete som avser
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter på följande områden:





Miljö- och hälsoskydd
Livsmedel, inklusive dricksvatten
Bygglov
Obligatorisk ventilationskontroll

Viktiga händelser under första halvåret
Tillsynsnämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och
tillsyn inom bygg- och miljöområdet, dock endast avseende prövning och tillsyn av sådan
verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden själv bedriver. De ärenden som kan komma att
beröra flera nämnders verksamhetsområden behandlas som helhet av tillsynsnämnden för att
inga tveksamheter om gränsdragning ska uppstå och för att reducera de administrativa
kostnaderna.
Under första halvåret har nämnden följt upp miljörapporterna av bland annat Hyltebruk och
Torups avloppsreningsverk som tidvis haft driftstörningar. Vattenverken har fungerat väl.
Kostenhetens kök och dessas livsmedelshantering är generellt också mycket bra.
Ekonomisk analys
Tillsynsnämndens budget uppgår till 133 tkr och är jämt fördelad på året. Tillsynsnämndens
verksamhet redovisar i delårsbokslutet för 7 månader en positiv avvikelse på 33 tkr.
Prognosen är att verksamheten på helår redovisar en positiv avvikelse på 32 tkr. Den positiva
avvikelsen och prognosen beror på att få ärenden har behövt hanteras av tillsynsnämnden
vilket har inneburit inställda möten.
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Personalsituation
Tillsynsnämnden har ingen egen anställd personal. Tillsynsnämndens ärenden handläggs av
samhällsbyggnadskontorets personal inom miljö- respektive plan- och byggenheterna och
administreras av en nämndssekreterare. Nämndssekreteraren är anställd av kommunledningskontoret med placering på samhällsbyggnadskontoret.
Nyckeltal
Tillsynsnämnden saknar för närvarande nyckeltal.
Investeringar
Förekommer inte.
Framtid
Volymen handlagda ärenden inom tillsynsnämnden ansvarsområde förväntas den kommande
hösten att vara oförändrad.
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