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Verksamhetsområden
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. Det gäller följande områden:
✓
✓
✓
✓
✓

Miljö- och hälsoskydd
Livsmedel, inklusive dricksvatten
Bygglov - strandskydd
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
Hissar och andra motordrivna anordningar

Viktiga händelser under året
Tillsynsverksamheten blev begränsad på grund av covid-19 epidemin och mötena har till
största del hållits på distans och något möte har ställts in. Örnaskolans kök är under
ombyggnad, och beräknas vara klart under sommaren. Det är den största verksamheten som
hanterar livsmedel inom Hylte kommun.
Ekonomisk analys
Tillsynsnämndens budget uppgår till 145 tkr och verksamheten redovisar en positiv avvikelse
vid bokslutet på 50 tkr. Avvikelsen beror delvis på att det varit ett mindre antal ärenden än
förväntat samt färre sammanträden än förväntat. Kostnaderna har hittills varit lägre än
budgeterat. Vidare har antalet delegeringsbeslut i tillsynsnämnden minskat något jämfört med
2020. Inga större ärenden har drivits under året gällande samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet.

Personalsituation
Tillsynsnämnden har ingen egen anställd personal. Tillsynsnämndens ärenden handläggs av
samhällsbyggnadskontorets personal inom bygg- och miljöenheten och administreras av en
nämndsekreterare.
Nyckeltal
Tillsynsnämnden saknar för närvarande nyckeltal.
Investeringar
Förekommer inte.
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Framtiden
Tillsynsverksamheten förväntas återgå till normal omfattning efter pågående pandemi. Inom
samhällsbyggnadskontoret bildades det under 2021 en bygg- och miljöenhet. Utveckling av
tillsynsplanen med målsättning och prioritering av verksamheten kommer att gå vidare.
Ombyggnad av köket i Örnaskolan och översynen av avloppsreningsverk kan förväntas bli
kommande arbetsuppgifter. Volymen handlagda ärenden inom tillsynsnämnden
ansvarsområde förväntas det kommande året att vara oförändrad.
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