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§ 1 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 2 
Sammanträdestider 2019 
Diarienummer: IMN-2019-32  006 

Beslut 
Fastställer följande datum för sammanträde med interna myndighetsnämnden: 

: Måndagen den 16 september 2019, klockan 15.30 

Sammanfattning 
Interna myndighetsnämnden brukar sammanträde två gånger per år och kan kallas 
samman vid akuta ärenden däremellan. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Malin Lundin, nämndsekreterare 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-03-20 

Beslutet expedieras till 
Ledamöter och ersättare i interna myndighetsnämnden 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 3 
Revidering av reglemente för interna 
myndighetsnämnden 
Diarienummer: IMN-2019-33  003 

Beslut 
Interna myndighetsnämnden överlämnar förslaget på revidering av reglementet till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggenheten har noterat en jävsrisk när det gäller tillsyn över anläggningar där 
nämnden är hyresgäst men tillsynen riktas mot hyresvärden. För att undvika detta 
föreslås att paragraferna 25 och 26 kompletteras med paragraferna 25 a och 26 a: 

25 § 
Nämnden ansvarar för den myndighetsutövning och tillsyn gentemot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter 
som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt 

1. miljöbalken (1998:808) 
2. livsmedelslagen (2006:804) 
3. smittskyddslagen (2004:168) 
4. strålskyddslagen (2018:396) 
5. lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 
6. annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön. 

25 a § 
Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning och tillsyn på verksamheter eller 
anläggningar där samhällsbyggnadsnämnden kan anses vara jävig, exempelvis är 
hyresgäst. 

26 § 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter gentemot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter enligt 

1. plan- och bygglagen (2010:900) (med undantag för markfrågor och planfrågor) 
2. lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

26 a § 
Nämnden fullgör även kommunens tillsynsuppgifter enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) i de fall samhällsbyggnadsnämnden kan anses vara jävig, i form av att 
exempelvis vara hyresgäst.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Malin Lundin, nämndsekreterare, och Pier Andersson, miljö- och 
byggchef. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-03-20 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 
Delegationsordning för interna myndighetsnämnden 
Diarienummer: IMN-2019-34  002 

Beslut 
Interna myndighetsnämnden godkänner förslag till delegationsordning. 

Sammanfattning 
Interna myndighetsnämndens delegationsordning behöver uppdateras bland annat på 
grund av ny lagstiftning.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Malin Lundin, nämndsekreterare, och Pier Andersson, miljö- och 
byggchef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-03-25 

Protokollsbilaga 
Delegationsordning för interna myndighetsnämnden 

Beslutet expedieras till 
Berörda tjänstemän 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 5 
Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i 
Svenljunga kommun inom dricksvattenområdet 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen genomförde den 20 november 2018 en revision av livsmedelskontrollen i 
Svenljunga kommun med fokus på dricksvatten. Rapporten visar på sju avvikelser som vi 
har besvarat i en åtgärdsplan. Många avvikelser rör vår interna kontroll. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Therése Silow, 1:e miljöhandläggare, och Pier Andersson, miljö- 
och byggchef. 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 6 
Tillsynsplan 2019-2021 
Diarienummer: SBF-2019-67  012 

Beslut 
Interna myndighetsnämnden antar den av samhällsbyggnadsnämnden redan antagna 
tillsynsplanen för 2019-2021 i de delar som rör nämndens verksamhet. 

Sammanfattning 
Tillsynsmyndigheten ska ha en treårig tillsynsplan enligt miljötillsynsförordning (2011:13) 
och Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2016:12) 
som grundas på en behovsutredning. Miljöenheten har valt att inkludera alla 
arbetsområden i tillsynsplanen för att skapa en helhetsbild över kommande arbete. 
Tillsynsplanen är framtagen utifrån behovsutredningen som är beslutad i 
samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-16, § 100. 

Den upprättade tillsynsplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 
2019. Eftersom även interna myndighetnämnden är tillsynsmyndighet måste även interna 
myndighetsnämnden anta en tillsynsplan. Miljöenheten föreslår därför att interna 
myndighetsnämnden antar samma tillsynsplan som samhällsbyggnadsnämnden redan har 
antagit. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Therése Silow, 1:e miljöhandläggare, och Pier Andersson, miljö- 
och byggchef. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01-29, § 2 
Tillsynsplan 2019-2021 
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§ 7 
Anmälda delegationsbeslut 

Beslut 
Godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med stöd av 
delegation från och med den 6 september 2018 till och med den 24 mars 2019. 

IMN-2018: 
51-52, 55-62, 64-66 

IMN-2019: 
1-2, 5-6 
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§ 8 
Information från enheten 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Enheten har under 2018 haft två tillbudsrapporter gällande hotfulla situationer i samband 
med miljötillsyn. En rutin har upprättats där det framgår hur besöken ska planeras för att 
minska risken att det sker igen. 

Enheten har under februari lanserat ett antal e-tjänster för bygglovansökningar. 
Förhoppningsvis kommer vi under 2019 kunna utveckla liknande tjänster för 
miljöenheten. 

En organisationsförändring har gjorts som innebär att nämndsekreteraren nu är 
organiserad direkt under förvaltningschefen. 

Bokslut 2018 visar ett plusresultat för enheten på 300 000 kronor. Överskottet beror till 
stor del på vakanta tjänster. 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

11 (11) 

 


	§ 1 Godkännande av dagordning
	Beslut

	§ 2 Sammanträdestider 2019
	Beslut
	Sammanfattning
	Föredragande
	Beslutsunderlag

	Beslutet expedieras till

	§ 3 Revidering av reglemente för interna myndighetsnämnden
	Beslut
	Sammanfattning
	Föredragande
	Beslutsunderlag

	Beslutet expedieras till

	§ 4 Delegationsordning för interna myndighetsnämnden
	Beslut
	Sammanfattning
	Föredragande
	Beslutsunderlag

	Protokollsbilaga
	Beslutet expedieras till

	§ 5 Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Svenljunga kommun inom dricksvattenområdet
	Beslut
	Sammanfattning
	Föredragande


	§ 6 Tillsynsplan 2019-2021
	Beslut
	Sammanfattning
	Föredragande
	Beslutsunderlag


	§ 7 Anmälda delegationsbeslut
	Beslut

	§ 8 Information från enheten
	Beslut
	Sammanfattning


