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Tillsynsplan och kontrollplan 2019
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer ”Tillsynsplan och kontrollplan 2019”.
Ärendet
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet för varje
verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt
miljöbalken. Enligt livsmedelslagen ska kontrollmyndigheten ha den kompetens och de resurser
som krävs för att utföra kontroll och tillsyn så att lagstiftningen efterlevs i alla led i
livsmedelsproduktionen. Även byggenhetens behov inkluderas i tillsynsplanen för bygg- och
miljöenheten.
Tillsynsplanen/kontrollplanen beskriver hur de resurser som finns tillgängliga kommer att
prioriteras. Planen ska vara ett redskap som tydligt beskriver vilka tillsynsaktiviteter som under
året ska genomföras vid de olika typer av objekt som den kommunala nämnden har tillsynsansvar
för och vilka resurser som avsätts för det arbetet. Tillsynsplanen bör utformas så att den lätt går
att följa upp. Planen bör, förutom att visa vilka aktiviteter som ska genomföras, även visa vilka
som bortprioriteras.
Tillsynsplanen ska grundas på behovsutredningen samt de register som tillsynsmyndigheten är
skyldiga att hålla över objekten. Objektsregistren är inte uppdaterade för samtliga
tillsynsobjektstyper vilket ger en sämre kvalitet på behovsutredningen och därigenom även
tillsynsplaneringen. Att uppdatera objektsregistren är därför även fortsättningsvis viktigt för att
säkerställa en högre kvalitet inför kommande behovsutredning och tillsynsplanering. I underlaget
har en årsarbetskraft beräknats ha 1000 timmar för planerad kontroll/tillsyn, oplanerad
kontroll/tillsyn samt tillsynsrelaterad tid såsom information och rådgivning. Under 2019 kommer
den styrda och händelsestyrda tillsynen att ha högst prioritet.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer ”Tillsynsplan och kontrollplan 2019”.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts och föredragits av bygg- och miljöchef Linda Ternström.
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