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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-12 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 

plats och tid 

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 12 november 2018, kl.12.30-13.30 

Christian Ward (M), ordf. 
Håkan Karlsson (S) 
Marie-Louise Hilmersson (C) 
Karl-Gustav Sjökvist (C) 

Elisabet Ekberg (Nämndsekreterare) 
Camilla Norrman (Miljö- och byggnadschef) 
Paulina Hagström (Ekonom) 
David Odenmo (Bygglovshandläggare ), § 107 

Marie-Louise Hilmersson (C) 

Kommunledningsförvaltningen 2018-11-19, kl.11. 00 

Under
skrifter 

fL-_ 'l!{)A~ 
Sekreterare Eii~~b~~ Ekb~;: .. "~~-... ij ............. . 

O<dfö,a~ .. 

Paragraf 102-111 

Christian Ward _/ 

Juste,a,. d.~ :.~/#.c4.~ 
Marie-Louise Hilmersson 

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Miljö- och byggnadsnämnden 

2018-11-12 

Datum då 

2018-11-20 anslaget tas ned 2018-12-12 

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd 

IUtdragsbestytkan& 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(22) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-12 

Justerare 

~

. 

~ -

§ 102 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden fastställer dagordningen enligt utsänd 
föredragningslista. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(22) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-12 

§ 105 

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 
Dnr 2018-0077-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om: 

- uppfyllelsegraden av nämndens mål. 

,~,=~ 
-~u!fll 

I Ut<hagsbostyrlamd, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(22) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-12 

§ 106 

Ekonomisk rapport 
Dnr 2017-1472-041 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 
oktober 2018, bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonom och miljö- och byggnadschef redogör för den ekonomiska 
rapporten för oktober 2018. 

Miljö- och byggnadsnämnden har en ekonomi som ligger i fas med 
riktpunkten på 83 procent för förbrukningen periodenjanuari till oktober. 
Förbrukningen ligger totalt på 69 procent. Prognosen för intäkterna är 
2191 tkr och intäktskravet för hela året är 4074 tkr, differens 1833 tkr. Alla 
verksamheter har låga verksamhetskostnader i förhållande till 2018 års 
budget och därmed kommer verksamhetskostnadsbudgeten att täcka en stor 
del av de förlorade/saknade intäkterna. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade i delårsrapport 2 om en höjning av avloppstaxan. 

Föreligger förslag att miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna den 
ekonomiska rapporten för oktober 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-11-09. 
2. Ekonomisk månadsrapport oktober 2018 för miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 



bilaga 1 MBN § 106 2018-11-12 

2018-11-08 

EKONOMJSK MÅNADSRAPPORT 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Oktober 2018 

Paulina Hagström 

Ekonom 

:Y•fKiäwiil t lltrauJali'.'«iJit l'eriodlserad budget 1Förbnilminf % Bud11:et helAr , .; Pro11:nos 2018 
Nämnd 207 500 35% 600 400 

Byggverksamhet 512 549 78% 659 700 

Miljö- och hälsoverksamhet 849 633 112% 759 1100 

Livsmedel 141 378 31% 453 250 

T6't4L 1709 2059 -' 69% - 2471 2450 

tiiJ,Rter - Intiikter:Jan• okl JnJakt.skrav,fllr perioden 
,, 

Dilf@r,pcrloden ii\lillii.;kf~,i,helår I Pr_omos 2018 
Byggye1ksamhe1 983 1083 -100 
Miljll- och hi!lsoveiksamhct 928 1754 -826 
Livsmedel 602 558 45 
TOTJ(I, 2513 3395 -882 

•r11se111a/ 

Randance brytet är 10-12 november och därmed kan kostnader och intäkter saknas för oktober månad. 
Riktpunkten för oktober månad är 83 procent av helårsbudgeten. 

Miljö- och byggnadsnämnden: förbrukning fllrperiodenjan-okt är 35 procent. 

Byggverksamheten: filrbrukningen filr periodenjan- okt är 78 procent. 

1300 
2105 

669 
4074 . 

De fi!rväntade intäkterna for perioden är I 083 tkr och hittills är intäkterna ca 983 tkr. Differensen flir peridens intäkter är - I 00 tkr. 
Verksamhetskostnaderna är i nivå med riktpunkten på 76,3 procent. 

Miljöverl1Samheten: förbrukningen fllr periodenjan- okt är 112 procent. 
De filrväntade intäkterna fllr perioden är 1 754 tkr och hittills är intäkterna ca 928 tkr. Differensen fllr peridens intäkter är - 826 tkr. 
Verksarnhetskostnaderna är i nivå med riktpunkten på 62, I procent. 

Livsmedelsvel'11Samheten: fllrbrukningen fllr periodenjan- okt är 31 procent. 
De förväntade intäkterna för perioden är 558 tkr och hittills är intäkterna ca 602 tkr. Differensen filr peridens intäkter är+ 45 tkr. 
Verksanihetskostnadema är i nivå med riktpunkten på 66,2 procent. 

Total för Miljö- och byggnadsnämnden: 

1183 
1008 
632 

2191 

Nämnden har en ekonomi som ligger i fas med riktpunkten på 83 procent för förbrukningen perioden jan- okt. Förbrukningen ligger totalt 
på 69 procent. Prognosen for intäkterna är 2 1-91 tkr ochintäktskravet för hela året är 4 074 tkr, differens 1 833 tkr. Alla verksamheter har 
långa verksamhetskostnader i förhållande till 2018 års budget och därmed konuner verksamhetskostnadsbudgeten att täcka en stor del av de 
förlorade/ saknade intäkterna. Det resulterar i en prognos med budget i balans för 2018. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(22) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-12 

§ 108 

Granskningsrapport 2018 gällande intern kontroll 
Dm 2018-0006-205 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den samlade 
granskningsrapporten över miljö- och byggnadsnämndens interna 
kontroll 2018, bilaga 1, och bedömer den som God samt överlämnar den 
till kommunstyrelsen. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt miljö- och 
byggnadsförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder utifrån vad rapporten 
rekommenderar. 

Beskrivning av ärendet 

I den handlingsplan för intern kontroll som miljö- och byggnadsnämnden 
fastställde för år 2018 angavs att två områden skulle granskas. Dessa 
områden gällde om miljö- och byggnadsförvaltningen har rutiner för tillsyn 
enligt tillsynsplan för dricksvattenanläggningar och om det finns rutiner för 
om besvärshänvisning skickas med myndighetsbeslut. I handlingsplanen 
angavs även ett kommunövergripande kontrollmål, vilket avsåg att 
kontrollera rutiner för att möta hot och våld. 

Alla tre kontrollmålen är kontrollerade och utifrån inkomna 
granskningsrapporter har planarkitekt, i sarmåd med miljö- och 
byggnadschef, arbetat fram en samlad granskningsrapport över miljö- och 
byggnadsnämndens interna kontroll 2018, innehållande resultat, åtgärdsplan 
och samlad bedömning. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-10-29. 
2. Förslag till samlad granskningsrapport över miljö- byggnadsnämndens 

internakontroll 2018, 2018-10-29. 
3. Granskningsrapport från kommunledningsförvaltningen, 2018-10-25. 
4. Granskningsrapport från vård- och omsorgsförvaltningen, 2018-06-05. 
5. Granskningsrapport från Tingsryds Utveckling- och Fastighets AB, 

2018-05-31. 

!~~ I vtJf I 
IUtdrag,bostyckande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-12 

§ 108 fortsättning 

6. Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2018-02-05 § 10, 
Handlingsplan för intern kontroll 2018 inom miljö- och 
byggnadsförvaltningens verksamhetsområde. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadschef 

Justenrre r--:, .. I 
~- H( 

I Utdrngsbestyrkande 



bilaga1 MBN§108 2018-11 -12 

Beslutad 2018-11-12 

Intern kontroll år 2018 - Granskningsrapport 

Ansvarig nämnd/styrelse: Miljö- och byggnadsnämnden 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• Kontrollmål nr 1: Rutiner för att möta hot och våld 

Resultat/bedömning: 
Vid genomförda intervjuer har det :framkommit att mtiner finns, är kända och används av de 
anställda. Hurnvida detta även gäller styrelseledamötema har inte gått att få fram. Samtliga 
inte1vjuade har uppgett att de fått infmmation om rutinema, antingen i samband med 
arbetsplatsträff eller i samband med att de anställts samt att de vet var de finns. 

Ätgärdsförslag: 
Några förslag till handlingsplan och/eller förbättringar ges inte. 

Miljö- och byggnadsnämndens egna kontrollmål 

• Kontrollmål nr. 2: Tillsyn enligt tillsynsplan över dricksvattenanläggningar 

ROV-poäng: 12 

Resultat/bedömning: 
De större anläggningama, dvs vattenverken, f'ar tillsyn (besök) via konsult som är beställd av 
kommunens VA-avdelning. 

Privata anläggningar ansvarar för att skicka in vattenprover. Om prov inte inkommer biir det 
först påminnelse sedan föreläggande. Särskilt viktigt att kontrollera vattenkvaliteten i grävda 
brunnar. Mindre anläggningar är som regel sämre på att skicka in vattenprover. 

De anläggningar som finns där näringsverksamhet bedrivs, t ex campingplatser och stugbyar, 
ska kontrolleras en gång före säsong och en gång under säsong. 

Större privata anläggningar där näringsverksamhet i form av livsmedelsproduktion bedrivs, t 
ex gårdsförsäljning, får alltid besök. 

Atgärdsförslag: 
Några förslag till handlingsplan och/eller förbättringar ges inte. 



• Kontrollmål nr. 3: Besvärshänvisning skickas inte med myndighetsbeslut 

ROV-poäng: 9 

Resultat/bedömning: 

l. 

\ 
•: 

Det finns en hög medvetenhet om vikten av besvärshänyisning. 

• Besvärshänvisning skickas med i samtliga myndighetsärenden. 
• Tydlig rutin för överklagande finns framtagen. 
• Rutinen följs. 

· Rutinen är tydligt och bra formulerad och utfmmad. 

I bygglovsbeslutet finns en rad informationspunkter. Besvärshänvisningen står sist, vilket gör 
att den är svår att hitta. 

Åtgärdsförslag: 
Förslag till förbättring skulle vara att besvärshänvisningen alltid skrivs först bland infmma
tionspunktema eller markeras med understrykning eller fetstil. 

2. Atgärdsplan 

Kontrollmål Åtgärds beskrivning Klart senast 
Nr 
1 Ingen åtgärd föreslagen 
2 Ingen åtgärd föreslagen 
3 Besvärshänvisningen skrivs alltid först bland in,fmmations-

punkterna eller markeras med understrylming eller fetstil. 

3. Samlad bedömning av 2018 års internkontrollarbete 

Här anges miljö- och byggnadsnämndens självuppskattning av arbetet med intern kontroll 
under 2018. 

Miljö- och byggnadsnämndens uppskattning av arbetet med intern kontroll 2018 är God. 
(V alet var mellan: 1. Svag, 2. Tillfredsställande eller 3. God) 

Kommentar/förbättringsbehov: 
Besvärshänvisningen skl'ivs alltid först bland informationspunkterna eller markeras med 
understrylming eller fetstil. 

Kopia av beslutet sldckas till: 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(22) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-12 

§ 109 

Kontrollplan 2019 gällande intern kontroll 
Dnr 2018-0006-205 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden fastställer utvalda kontrollmål för intern 
kontroll 2019 inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde, 
samt överför dessa till "Kontrollplan för intern kontroll 2019 inom 
miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde", bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska 
nämnder/styrelser med utgångspunkt :från en risk- och väsentlighetsanalys 
(ROV-analys) årligen upprätta en kontrollplan för den interna kontrollen. 
Miljö- och byggnadschef och planarkitekt har tagit fram ett antal riskbilder 
som skulle kunna inträffa på miljö- och byggnadsförvaltningen och 
genomfört en ROV-analys på dessa. 

Utifrån :framtaget material ska miljö- och byggnadsnämnden besluta om 
detta ska ligga till grund för granskning i 2019 års interna kontroll. Utöver 
dessa kontrollmål ska även det redan beslutade kommunövergripande 
kontrollmålet finnas med. I kontrollplanen ska kontrollmålen och 
beskrivning av hur kontrollen ska ske specificeras. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-11-12. 
2. Förslag till kontrollplan för intern kontroll 2019 inom miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Säkerhetssamordnare 
Miljö- och byggnadschef 
Planarkitekt · 

Just~! )IJP I 



bilaga1 MBN§109 2018-11 -12 

~; 
f.AJUö- och ·byggnadsrarvallnlngen, 

.Handlingsplan intern kontroll för Miljö- ~ch byggnadsförvaltningen 

Gällande för år 2019 

Organisation av förvaltningens interna kontrollarbete 

Förvaltningschef och planarldtekt har tagit fram ett antal riskbilder som skulle kunna inträffa 
på förvaltningen och genomfört en ROV-analys på dessa. Planarkitekt Birgitta Holgersson 
samordnar Miljö- och byggnadsförvaltningens interna kontrollarbete. 

Kontrollmål 

Kommunstyrelsen har fastställt 1 st. övergripande kontrollmål som samtliga nämnder ska ta 
upp i sin handlingsplan. Dessutom har 2 st. kontrollmål specifika för Miljö- och byggnads
förvaltningen valts ut att ingå i årets handlingsplan. 

De kommunövergripande kontrollmålen samt nämndens/styrelsens utvalda kontrollmål finns 
specificerade i tabell I "Granskningsuppdrag intern kontroll för Miljö- och 
byggnads-förvaltningen". 

I tabell 2 "Sammanställning risk- och väsentlighetsanalys för Miljö- och 
byggnads-förvaltningen" finns samtliga riskbilder med som tagits upp för bedömning av 
Miljö- och byggnadsnämnden i 2019 års interna kontroll. Av tabellen framgår också på vilka 
grunder som Miljö- och byggnadsnämnden har valt att prioritera de utvalda kontrolhnålen. 



Tabell 1 

Granskningsuppdrag intern kontroll för Miljö- och byggnadsförvaltningen Ar 2019 

Kontrpif;;; .. , I Riskbild .f pr rutin/atb,etsrtiC.>me,nt . 'Risk- och · Kontrollmoment/metod 
.. -- . - ~ 

Klart 
. 

.område 'väsentlighets- senast 
C I ; ' . ~ ., ., 

,· 
. 

1änalvs. _ • llJ! .. ' ,•, . 

~-··· .. ". ::·· IL . ' . • .. . . ·. i . S/K ROV . . . , • . 

. ',fwmin.tin:'öyf,;it/!ti/ånde>:li.01ftfd.11ma12 ;, . \.< · .. ·•· ; :; . . •j. · . .:·. ·./ ··. : ' . .- ,. , • . ·:·. ·:: · . . · · . .. . .. ·- . . 

;'Jf i/Jffild.iliilsivrelseni !iimti ,koiitrollmäl' . . · ... . ' - . 
-- ... 

Miljö och Säkerställa att debitering av 4/3 12 Säkerställa att rutiner finns och efterföljs. 

byggnadsförv. livsmedelsobjekt sker i tid. Arsdebitering 

Miljö och 200 enskilda avlopp/beslut om 3/4 12 Kontrollera antal utförda inspektioner. 

byggnadsförv. godkännande. 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV = Risk- och väsentlighetspoäng 

~ lil/ 



Tabell 2 

Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för Miljö- och byggnadsförvaltningen Ar 2019 

Kontro'II- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk-och Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område väsentlighets- lingsplan 

analys ja I nej 
S/K ROV 

~ 

· Nän:tnden/swr.elsens e2na kontrollmål 
Miljö- och Säkerställa att debitering av 4/3 12 Säkerställa att rutiner finns och efterföljs. 
byggnadsförv. Iivsmedelsobjekt sker i tid. Årsdebitering 

Miljö- och 200 enskilda avlopp/beslut om 3/4 12 Kontrollera antal utförda inspektioner. 
byggnadsförv. godkännande. 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 

~ ,_)t 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-12 

Justerare 

§ 110 

Information om avvikelser 
Dnr 2018-0076-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen om avvikelserna. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om två avvikelser på tre dagar i 
samband med uppdatering till Windows 10 och Office 365 på miljö- och 
byggnadsförvaltningens datorer. Vidare en avvikelse på två dagar på grund 
av anhopning av delgivningskvitton i samband med utskick av beslut 
rörande enskilda avlopp. 

IHI I Ut<llagsbestydcande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(22) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-12 

§ 111 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser, nätverk och politikerbesök 
Dnr 2018-0078-200 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från 
näringslivs galan som ägde rum den 9 november 2018 i Urshult. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från Lantmäteriets 
workshop "Digital sarnhällsbyggnadsprocess" som ägde rum den 
8 november 2018 i Växjö. 

3. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från presidiets 
möte med revisorerna som ägde rum den 29 oktober 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Christian Ward (M), Marie-Louise Hilmersson (C) och miljö- och 
byggnadschefen informerar från näringslivsgalan som de deltog på den 
9 november 2018 i Urshult. 

Christian Ward (M) informerar från Lantmäteriets workshop "Digital 
sarnhällsbyggnadsprocess" som han deltog på den 8 november 2018 i Växjö. 

Christian Ward (M) och Marie-Louise Hilmersson (C) informerar från möte 
med revisorerna som ägde rum den 29 oktober 2018. 




