TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2021-08-25

MBN XXXX/XX

1 (3)

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Kvartalsuppföljning av verksamhet 2021
Uppföljning av miljöenheten
Period 1: Januari – Mars 2021
Period 2: April – Juni 2021

Period 3: Juli – Augusti 2021
Period 4: September – December 2021

Miljöskyddstillsyn
Mål: Mäts i antal och målet för året ska vara 80 st inspektioner.
Uppföljning 2021-08-25
Antal genomförda inspektioner: 48 st
Kommentar:
Mål för inspektioner kvarstår från Behovsutredning- tillsynsplan 2019-2021.
Miljöenheten står inför ett stort inventeringsarbete av aktiva verksamheter inom Höör
kommun. Tillsyn och klagomålsärende handläggs löpande. Hög belastning på
inkommande.
Tyngre ärenden kräver mer utredning och uppföljningar.
Konsulter anlitade på uppdrag, projektanställd. Fokus på anmälningspliktiga
verksamheter inom lantbruken samt hästgårdar. Överlämning av avslutning av pågående
ärenden sker med konsulten.

Enskilda avlopp
Mål: Antal inventeringsinspektioner 115 st 57,5 st . Antal färdigbehandlade tillstånd 150 st
75 st.
Mål 2021 - rimligt att halvera målen pga föräldraledighet.
Uppföljning 2021-08-25
Antal inventeringsinspektioner: 39 st
Antal färdigbehandlade ansökningar: 34 st tillstånd har givits
Genomsnittlig handläggningstid: 1 vecka (efter att fullständig komplettering inkommit)

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Kommentar:
Fokus på inventeringsinspektionerna. Ett stort utskick skickades ut i slutet av 2020,
löpande inkommande ärenden hanteras. Gamla ärenden har kvarstående åtgärder som
måste vidtas och handläggas. Vissa objekt kräver mer tid. Löpande tillsyn sker och målet
kan komma att uppfyllas iår.

Livsmedelstillsyn
Mål: Mäts i antal och målet för året ska vara 150 st. Vid har cirka 180 verksamheter
registrerade
Uppföljning 2021-08-25
Antal inspektioner: 101 st
Kommentar:
Fokus på verksamheter inom högrisk samt de med störst tillsynsskuld. Inventeringsarbete
sker löpande med avvecklade och nya verksamheter. Länsstyrelsen utförde revision
under juni månad, rapport tas upp vid nästa nämnd. Miljöenhetens åtgärdsplan på de
avvikelser som noterades ska redovisas i september 2021 till Länsstyrelsen.
Konsult anlitad på uppdrag, timanställd. Hanterar pågående ärenden och ansökningar
gällande serveringstillstånd. I nuläget är majoriteten av pågående ärenden avslutade.

Hälsoskyddstillsyn
Mål: Mäts i antal och målet för året ska vara 55 st.
Uppföljning 2021-08-25
Antal inspektioner: 22 st
Tobaktillsyn: 0 st
Kommentar:
Löpande tillsyn sker, fokus på verksamheter där tillsynen flyttades fram ifrån fjol. Övriga
verksamheten som ska ha tillsyn är förskolor, bassängbad, vårdlokaler, tatueringar,
frisörer och solarium. Ovanligt många miljösanktionsavgifter på köldmedium, kräver mer
tid av handläggaren. Cirka 10 anläggningar fick sanktionsavgifter. Ny lag gällande
hygieniska verksamheter, fördelningen mellan vilken myndighet tillsynar vilka område,
exempelvis ska fillers tillsynas av IVO. Utökning av den befintliga lagstiftningen om
egenkontrollen och att fler branscher är anmälningspliktiga till kommunen. Detta kan
innebära mer handläggning i form av registrering och beslut.
Konsult anlitad på uppdrag, timanställd. Hanterar pågående ärenden och ansökningar
gällande försäljningstillsyn. Prioritering av pågående ärenden sker löpande.
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