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Arvidsjaurs kommun 

1 	Sammanfattning 
Vi har av revisorerna i Arvidsjaurs kommun fått i uppdrag att granska kommunens 
miljöarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunen i huvudsak har ett 
ändamålsenligt arbete inom miljö- och hållbarhetsområdet. 

Vi lämnar följande rekommendationer i syfte att ytterligare öka ändamålsenligheten: 

Kommunens tillsynsarbete 

• En översyn bör göras över de resurser som finns tillgängliga vad gäller det 
lagstadgade tillsynsarbetet. 1 samband med granskningen framgick att 
kommunen ligger efter vad gäller vissa delar inom miljö- och hälsoskyddet samt 
vad gäller tillsynen av icke-anmälningspliktiga objekt, avlopp och 
kemikalieprodukter. För år 2017 görs bedömningen att ca 80 % av det 
uppskattade behovet inom tillsynen kan göras. 

Kommunens eget miljöarbete 

• Det framtagna förslaget till Miljöpolicy & miljömål bör fastställas politiskt. 
Uppföljningen av policyn och målen bör göras löpande med start förslagsvis 
under 2018. 

• Ett samlat dokument/underlag bör tas fram avseende vilka miljö- och 
hållbarhetskrav som ska ställas vid upphandling av varor och tjänster 
kommunen. 
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Arvidsjaurs kommun 

2 	Bakgrund 

Vi har av revisorerna i Arvidsjaurs kommun fått i uppdrag att granska kommunens 
miljöarbete. Granskningen utgår ifrån revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. 

Miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare framöver och området har varit i fokus 
relativt länge. Vid FNs konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro antogs redan 
1992 Agenda 21. Från och med 2018 kommer ett nytt klimatpolitiskt ramverk att gälla i 
Sverige där en klimatlag är en av tre delar. De andra två delarna är nya klirnatmål och 
ett klimatpolitiskt råd. 

3 	Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ett ändamålsenligt arbete 
inom miljö- och hållbarhetsområdet. 

granskningen ingår att besvara: 

• Vilka kommunala mål- och styrdokument finns avseende miljä och hållbarhet? 

• Hur ser uppföljningen av ovanstående dokument ut? 

• Är arbetet med och ansvaret för 	och hållbarhetsområdet ändamålsenligt? 

• Har man en ändamålsenlig organisation avseende miljö- och 
hållbarhetsområdet? 

• Hinner man utföra lagstadgad tillsyn? 

• Hur ser prioriteringen av tillsynsobjekten ut? 

• Vilka miljökrav ställs i samband med upphandling av varor och tjänster t ex 
avseende livsmedel och fordon? 

4 	Avgränsning 

Granskningen omfattar dels kommunens eget miljö- och hållbarhetsarbete och dels hur 
tiIlsynen inom miljöområdet sker. 

5 	Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

• Studier av styrande och stödjande dokument 

• Intervjuer med berörda tjänstemän inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Arvidsjaurs kommun 

6 	Ansvarig nämnd 

Granskningen har avsett Kommunstyrelsen och Miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden. 

7 	Projektorganisation 

Granskningen har genomförts av Camilla Strömbäck, revisor och Anders Petersson, 
certifierad kommunal yrkesrevisor under ledning av Kristian Damlin, uppdragsledare. 

8 	Riktlinjer och rutinbeskrivningar etc 

De riktlinjer och rutinbeskrivningar m m som i nuläget finns och som berör miljö- och 
hållbarhetsområdet är följande: 

• Förslag till miljöpolicy och miljömål. Dokumentet har tagits fram av 
samhälisbyggnadsförvaltningen och kommer att fastställas av 
Kommunfullmäktige under hösten 2017. Som inriktning/slogan för dokumentet 
framgår att: "En håilbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 

1 avsnittet kring miljöpolicy framgår att Arvidsjaurs kommun vill verka för hållbar 
utveckling så att alla som bor och verkar i kommunen, nu ochlframtiden, ska 
ha god livskvalitet. Det framgår vidare att en hållbar utveckling kräver 
helhetssyn, långsiktighet och samverkan, att verksamheten ska genomsyras av 
långsiktighet när det gäller ekologi, okonomi och sociala faktorer och att de 
förtroendevalda och anställda i organisationen ska vara goda förebilder genom 
att ta sitt ansvar för nuvarande och kommande generationer. 

Detta innebär att: 

1. Kommunen arbetar kontinuerligt och systematiskt med tydliga mål 
och försöker ständigt förbättra sitt rniljöarbete. 

2. Kommunen visar miljöhänsyn i alla roller och verksamhetsområden. 
Det sker genom att följa rutiner och instruktioner, uppmärksamma, 
rapportera och medverka till att brister avhjälps. 

3. Kommunen arbetar för att minska sin miljöpåverkan, med fokus på 
energi-, kemikalie- och transportområdet. 

4. Miljöfrågorna utgör en viktig komponent i allt planarbete, 
myndighetsutövning, upphandling av varor och entreprenader samt 
vid val av produktionsmetoder och investeringar i den egna 
verksamheten. 

5. Kommunen säkerställer en god hantering av samhällets 
restprodukter i form av avfall. 
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Arvidsjaurs kommun 

6. Kommunen följer gällande lagar, förordningar, föreskrifter och andra 
krav inom miljöområdet. 

7. Kommunen redovisar öppet och informerar om kommunens 
miljöarbete och miljöpåverkan. 

Som utgångspunkt för kommunens lokala miljömål finns nationella s k 
miljökvalitetsmål. Dessa är 16 till antalet och är en politisk strävan som konkretiserar 
miljöbalkens mål om främjande av hållbar utveckling. De nationella miljökvalitetsmålen 
ska regelbundet följas upp och ska utgöra en grund för det strategiska 
rniljöåtgärdsarbetet och syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska 
mångfalden och kulturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, 
bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god hushållning 
med naturresurserna. 

Arvidsjaurs kommun har valt att bryta ned de nationella miljökvalitetsmålen till fyra 
övergripande miljöområden. Dessa är: 

Giftfri och säker miljö — vilket innebär att kommunen ser en framtid med en 
befolkning utan höga halter av miljögifter i kroppen och där sunda material används 
vid nybyggnation. Vid nybyggnation används förnybara material med lång livslängd 
och all upphandling av varor och tjänster i den kommunala verksamheten föregås 
av en miljöbedömning. 

Effektivare användning av energi och transporter — vilket innebär att kommunen 
ser en framtid med en minimal klimatpåverkan och ett samhälle som minskar sitt 
fossilbränsleberoende genom bättre möjligheter för ett fossilfritt transportsystem. 

Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö vilket innebär att 
bebyggelsen ska utvecklas så att den är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
även i framtiden. Parker, naturområden och tätortsnära sjöar bjuder på upplevelser 
och är lätta att nå till fots och på cykel. Invånarnas hälsa äventyras inte då 
luftkvaliteten är god, tack vare kommunens grönska. Människor har också möjlighet 
att leva utan att utsättas för ohälsosamt buller. Kommunen tar hand om dagvatten 
efter platsens behov för att inte vattenkvaliteten ska bli sämre och för att undvika 
översvämning lokalt eller nedströms. 

Friska vatten — vilket innebär att sjöar och vattendrags naturliga 
produktionsförmåga, biologisk mångfald och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Kommunens sjöar har 
fortsatt god status när det gäller vattenkvalitet och alla enskilda och kommunala 
avlopp har godtagbar rening. Kommunen kan erbjuda dricksvatten av god kvalitet 
även i framtiden. 

Syftet med att upprätta lokala miljörnål i Arvidsjaurs kommun är att stärka kommunens 
arbete mot en hållbar utveckling och att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen 
uppfylls. Till respektive lokalt miljöområde finns mätbara delmål kopplade. För varje 
mätbart delmål finns en ansvarig styrelse/nämnd respektive förvaltning. Miljömålen ska 
följas upp årligen och sammanställas. Efter femårsperioden 2017-2022 ska nya mål för 
nästa femårsperiod tas fram. Målen kommer då att bli mer ambitiösa och 
genomarbetade eftersom kommunen då fått erfarenhet av arbetet med de första 
miljömålen. 
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Arvidsjaurs kommun 

• "Gröna nyckeltal" — en miljöredovisning som upprättas varje år. Redovisningen 
visar utvecklingen inom ett antal prioriterade miljöområden. Fem områden ingår 
och dessa är: 

1. Naturvård (information om bl a skyddad natur och sjöar & 
vattendrag) 

2. Avfall (information om bl a besökande vid återvinningscentralen, 
kärl och säckavfall till förbränning, materialåtervinning, farligt avfall 
och vitvaror) 

3. Slam (information om bl a slamkvalitet & gränsvärden och 
tungmetaller i avloppsslam) 

4. Energianvändning (information om bl a total energianvändning, 
energianvändning i hushållssektorn, energianvändning i 
transportsektorn, oljeförbrukning i kommunägda fastigheter, 
kommunens totala erförbrukning, energiförbrukning för kommunens 
fastigheter och förnybar energi — kommunägda fastigheter) 

5. Luftmiljö (information om bl a luftberäkningar, luftmätningar, utsläpp 
av växthusgaser och utsläpp av kväveoxider) 

• "Behovsutredning och tillsynsplan" för miljöfarlig verksamhet, förorenad mark, 
hälsoskydd och miljöövervakning. Denna fastställs politiskt i Miljö-, bygg och 
hälsoskyddsnämnden varje år och dokumentet uppdateras årligen. Den nu 
gällande utredningen och planen gäller för 2017-2019. Av dokumentet framgår 
bl a ansvarsfördelning inom tillsynsområdet, mål, samverkan, befogenheter och 
resurser för tillsynen, tillsynsplaner inom de olika verksamheterna (klassificering 
utifrån A-, B-, C- och U-objekt), tillsynsmetoder och förhållningssätt. 

• Internkontrollplan 2017. De rutiner som ingår 2017 är: 1. Kontroll av ej 
avslutade nämndsärenden respektive delegeringsärenden. 2. Kontroll av 
remitteringar, bordläggningar och överklagningar. 3. Kontroll av avgiftshantering 
och 4. Kontroll av fakturor. 

9 	Verksamhet, rutiner, ansvarsfrågor m m 

Intervjuer har hällits med miljö- och byggchef, tillika biträdande samhällsbyggnadschef 
samt med två miljöinspektörer. 

Kommunens tillsynsarbete 

Vad gäller kommunens tillsynsarbete bedrivs arbetet på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarig nämnd är Miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden. Styrande för tillsyns-Iinspektionsarbetet är Miljöbalkens regler. 
Sedan den 1 januari 2017 omfattas även torvtäkter av Miljöbalkens regler, tidigare 
fanns en särskild lagstiftning. 

Varje år upprättas och uppdateras "Behovsutredning och tillsynsplan" för miljöfarlig 
verksamhet, förorenad mark, hälsoskydd och miljöövervakning. Denna fastställs 
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Arvidsjaurs kommun 

politiskt i Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden. Den nu gällande utredningen och 
planen gäller för 2017-2019. Av dokumentet framgår bl a ansvarsfördelning. 

Inkornmande ärenden ska hanteras enligt de regler som finns. Ärenden inom plan- och 
bygglagen ska handläggas inom tio veckor, ärenden som gäller miljöfarlig verksamhet 
ska handläggas inom sex veckor, ärenden som rör livsmedel ska handläggas inom tio 
arbetsdagar etc. 

För närvarande finns det 1,8 heltidstjänster i Arvidsjaurs kommun vad gäller 
tirisynsarbetet där 101 a miljötillsynen ingår. Bedömt behov är 2,2 heltidstjänster, dvsi 
nuläget räcker inte de personella resurserna som finns till att utföra det lagstadgade 
tillsynsarbetet. Livsmedelstillsynen hinns med att utföras liksom de högst graderade 
tillsynsobjekten, dock är det viss eftersläpning vad gäller miljöskydd och häfsoskydd 
bland annat avseende icke-anmälningspliktiga objekt, avlopp och kemikalieprodukter. 
För år 2017 görs bedämningen att ca 80 % av det uppskattade behovet vad gäller 
tillsyn kan utföras. Från den 15 juni 2017 kommer en nyinrättad tjänst som inspektör att 
finnas. 

Indelning av tillsynsobjekten sker enligt en gradering A-C beroende bl a på komplexitet 
och den rniljöpåverkan som härleds till respektive objekt. Arvidsjaurs flygplats är ett A-
objekt, B-objekt finns i form av två sågverk/träindustrier och som C-objekt räknas bl a 
biltestanläggningarna som bl a har egen tankstation och pelletspanna. 

1 den årsavgift som debiteras objekten ingår allt, d v s det görs ingen extra debitering 
för de timmar som utförs i tillsyn för respektive objekt. Det finns även några 
verksamheter som är icke-anmälningspliktiga. För några av dessa debiteras årsavgift, 
medan faktiskt antal utförda timmar i tillsyn debiteras andra. Det sistnämnda gäller bl a 
vissa verkstäder och även s k tillfälliga boenden. 

Inventering sker av ca 40 st enskilda aviopp om året. Totalt finns det ca 1 000 st 
enskilda avlopp. En prioritering görs vad gäller inventering av enskilda avlopp som 
finns i sjönära lägen. Som ett resultat av inventeringen/inspektionen måste som regel 
vissa åtgärder genomföras. Efter genomförande skickas en ansökan till kommunen. 
Varje år kommer även ansökningar vad gäller nya enskilda avlopp. 

Det finns ett tiotal äldre soptippar i kommunen. Ramböll har på konsultbasis genomfört 
så kallade MIFO-utredningar (Metodik för Inventering av Förorenade Områden), även 
en projektanställd person har bidragit i arbetet. För samtliga äldre deponier har 
utredning gjorts i ett första steg. Vidare utredning i form av ett steg två har skett för fyra 
deponier och ytterligare en är på gång. 1 kommunen bedöms ca 140 st områden vara 
förorenade, oftast beroende på att miljöfarlig verksamhet bedrivits där. Länsstyrelsen 
utfärdar direktiv kring förorenade områden och rapportering sker även dit tillsammans 
med en uppföljning över de åtgärder som genomförts. Länsstyrelsen för även ett 
särskilt register över förorenade områden. 

Förvaltningen använder verksamhetssystemet Miljöreda. Dessutom har man upprättat 
ett register för tillsynsarbetet i Excel. I registret framgår bl a information om 
tillsynsobjekten, hur många timmar som ska utföras i tillsyn, när tillsyn ska ske och vem 
som är ansvarig samt när den senaste inspektionen gjordes. Tillsynsobjektet karaktär 
etc avgör vad man specifikt ska granska/gå igenom. Som hjälp finns det i Excelmallen 
även en pricklista vad som ska gås igenom. För varje tillsyn upprättas en s k 
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avvikelserapport som blir del av inspektionsprotokollet. Det finns även en gräns för hur 
lång tid det får gå mellan tillsynstillfällena. 

Vid taxeförändringar vad gäller de avgifter som uttas av tillsynsobjekten fastställs 
dessa först i 	bygg- och hälsoskyddsnämnden och sedan slutligen i 
Kommunfullmäktige. Vad gäller de olika miljötaxorna har förvaltningen utgått från SKLs 
underlag. Vid utarbetande av taxor har kommunen även tagit hänsyn till så kallade 
overheadkostnader. 

I nuläget har Arvidsjaurs kommun inte full kostnadstäckning vad gäller miljötillsynen, 
det finns ett mål om att ha en kostnadstäckning på motsvarande över 70 %. 
Inrapportering av uppgifter sker till SKL via enkät (dock inte varje år) över bl a taxor och 
hur man ligger till vad gäller kostnadstäckning. En jämförelse görs även med andra 
kommuner, främst grannkommunerna, vad gäller taxor/avgifter samt kostnadstäckning. 

Det går att genomföra klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns en 
framtagen blankett för detta där vissa obligatoriska uppgifterna måste fyllas i. Som en 
följd av klagomål förekommer det att kommunen gör specifika tillsynsinsatser. Det är 
dock endast för de klagomål som är befogade som debitering av tillsynsavgift kan ske. 

Varje måndag äger en s k stående träff rum på förvaltningen. Genomgång sker då av 
aktuella frågor, information etc. Miljo-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får varje tertial 
en rapport över tillsynsarbetet, det gäller då information om såväl verksamhet som 
ekonomi. Månadsuppföljning sker nästan varje månad och särskilda budget- och 
prognosprogram finns framtagna. Nämnden har sammanträde ungefär var sjätte vecka 
förutom på sommaren. 

Kommunens eget miljöarbete 

Vad gäller kommunens eget miljöarbete bedrivs även detta arbete inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarig nämnd är i detta fall Kommunstyrelsen. 

För några år sedan arbetade samhällsbyggnadsförvaltningen fram lokala miljömål 
utifrån ett givet uppdrag, men av någon anledning fastställdes aldrig dessa politiskt och 
målen kom aldrig att gälla eller konkret att beaktas inom kommunen. 

Då Agenda 21 inte bedöms som aktuellt längre har förvaltningen arbetat fram förslag 
på Miljöpolicy & miljämål som slutligen kommer att fastställas av Kommunfullmäktige. 
Arbetet skedde under hösten 2016 och kommunens ledningsgrupp har fattat beslut om 
dokumentet. 1 ledningsgruppen ingår kommunchef, samtliga förvaltningschefer, 
ekonomichef, HR-chef, näringslivschef samt ansvarig för IT/stadsnätet. Alla 
kommunens verksamheter omfattas. 

Ambitionen är att en uppföljning och redovisning av arbetet med miljö- och 
hållbarhetsfrågor ska göras varje år. 1 samband med granskningstillfället är målet att 
detta ska starta 2018. 

En miljöredovisning eller s k "Gröna nyckeltal" upprättas varje år. 

Vad gäller miljö- och hållbarhetskrav som ställs vid upphandling av varor och tjänster 
saknas det för närvarande ett samlat dokument/underlag i Arvidsjaurs kommun. Vid 
kontakt med upphandlare framgår att kommunen vid vissa upphandlingar tittat på krav 
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som andra kommuner stälft och använt dessa. Kommunen har även använt visst 
material från Upphandlingsmyndigheten i form av dessas baskrav, detta gäller bl a 
fordonsupphandling och städkemupphandling. 

10 	Bedämrdng cc rekommendafioner 

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunen i huvudsak har ett 
ändamålsenligt arbete inom miljö- och hållbarnetsområdet. 

Vi lämnar följande rekommendationer i syfte att ytterligare öka ändamålsenligheten: 

Kommunens tillsynsarbete 

• En översyn bör göras över de resurser som finns tillgängliga vad gäller det 
lagstadgade tillsynsarbetet. 1 samband med granskningen framgick att 
kommunen ligger efter vad gäller vissa delar inom miljö- och hälsoskyddet samt 
vad gäller tillsynen av icke-anmälningspliktiga objekt, avlopp och 
kemikalieprodukter. För år 2017 görs bedämningen att ca 80 % av det 
uppskattade behovet inom tilisynen kan göras. 	• 

Kommunens eget miljiiarbete 

• Det framtagna förslaget till Miljöpolicy & miljömål bör fastställas politiskt. 
Uppföljningen av policyn och målen bör gäras löpande med start förslagsvis 
under 2018. 

• Ett samlat dokument/underlag bör tas fram avseende vilka miljö- och 
hållbarhetskrav som ska ställas vid upphandling av varor och tjänster i 
kommunen. 

KPMG, dag som ovan 

pu„ 
Anders Petersson 	 Camilla Strömbäck 

Corti ie d kommunal yrkesrevisor 	Revisor 

Kristian Damlin 

Uppdragsansvarig 

CaubNi 	yiKvii1,0L4Cit 
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