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TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Uppföljning av verksamhet 2020
Uppföljning av miljöenheten – september 2020
Miljöskyddstillsyn
Mål: Mäts i antal och målet för året ska vara 80 st inspektioner.
Uppföljning 2020-08-26
Antal genomförda inspektioner: 22 st
Kommentar:
En omställning är pågående för att få en översyn på vilka objekt som bör prioriteras.
Fördelning av objekt och område kommer att ske under hösten. Medborgarcenter har fått
en uppdaterad lista på vilken inspektör arbetar med respektive område för att förbättra
servicen. Det finns en plan att genomföra tillsyn på de fem(5) B-anläggningar som
kommunen har överlåtelse ifrån länsstyrelsen. Länsstyrelsen har genomfört revision på
miljöenheten, slutlig rapport kommer redovisas vid nästa uppföljning.

Enskilda avlopp
Mål 2020: Antal inventeringsinspektioner 115 st. Antal färdigbehandlade tillstånd 150 st.
Handläggningstid på tillståndsärenden från dess en komplett ansökan föreligger maximalt
12 veckor.
Uppföljning 2020-08-26
Antal inventeringsinspektioner: 17 st
Antal färdigbehandlade ansökningar: 31 st tillstånd har givits
Genomsnittlig handläggningstid: 1 vecka (efter att fullständig komplettering inkommit)
Kommentar: En inspektör är föräldraledig. Stöd ifrån Hörbys kommun kommer att
efterfrågas gällande de stora avloppsanläggningarna. Samsyn kommer att genomföras för
att förstärka miljöenhetens kompetensgrad.

Livsmedelstillsyn
Mål: Mäts i antal och målet för året ska vara 150 st.
Uppföljning 2020-08-26
Antal inspektioner: 70 st
Kommentar: Löpande inspektioner fortgår.
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Trängselkontroll utfördes under juli månad enligt de nya reglerna med anledning Covid19. Vi har gjort kontroll på 29 st livsmedelsverksamheter med anledning av covid-19. 3 av
29 hade fler än två avvikelser men de har upprättats efter tillsägelse.

Hälsoskyddstillsyn
Mål: Mäts i antal och målet för året ska vara 55 st.
Uppföljning 2020-08-26
Antal inspektioner: 21 st (23 st)
(Tobaktillsyn: 2 st )
Kommentar: Löpande tillsyn sker, dock har det varit många ovanliga klagomål iår vilket
belastar avsatt tid för tillsyn. Framöver kommer miljöavdelningen redovisa siffror för
annan myndighetsutövning än miljöbalken, ex alkohol/tobak och läkemedel (tillsyn)
Miljöenheten
Miljösamordnare
Natasa Curic

