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Övergripande granskning av Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden år 2017 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning 
som följer av God revisionssed. 

Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma styrelsens och 
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, samt måluppfyllelse. 

Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig karaktär. 

Vår sammanfattande bedömning, utifrån genomförd granskning, är att Miljö-, bygg-
och hälsoskyddsnämndens styrning, uppföljning och kontroll i stort är tillräcklig. Vi har 
dock noterat följande utvecklingsområden: 

• Kompletterande anvisningar samt beslut om eventuell utbildning i intern 
kontroll. 

• Beslut om detaljbudget. 

Nämndens måluppfyllelse bedömer vi som hög då nämndens samtliga målsättningar 
uppnåtts under året. 

På uppdrag av kommunens revisorer 

Åke Lindberg 
Revisionens ordförande 

„ 	 441-7 
Mikael Renberg 
Revisionens vice ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport, Övergripande granskning Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017, EY 
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MEDBORGARE 
KUND 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Engagerade och nöjda 
medborgare och kunder 

Fokusområde: 

UtveckIa medborgar-I 
kunddialo g 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

God ekonomisk 
husUllning 

Fokusområde: 

Samverkan, effektivitet och 
koncemtänkande 

Kommunfullmäkti 	styrdokument 

Mål- och resursplan 2017 
Antaget av KF: februari 2017 

Innehåll: Fullmäktiges vision och mål för nämndernas verksamhet och 
ekonomi. 

UTVE CULLNG 
TILLVÄXT 

Kommunfullmäktiges mål: 

Längsiktig hållbar 
utvecklin2 

Fokusområde: 

Underlätta för näringsliv 
och företa2ande 

AIEDARBETARE 

Kommuufu Ihnäktiges 
mål: 

Attraktiv arbets2ivare 

Fokusområde: 

Kompeteasförsörjning 

Arbetsmilj ö 

Reglemente för intern kontroil 
Antaget av KF: juni 2015 

Innehåll: Anvisningar för nämndernas 
arbete med sin interna kontroll. 

Regler för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Antaget av KF: november 2015, rev 
juni 2017 

Innehåll: Anvisningar för nämndernas 
syrning och återrapportering.  
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Nämndens styrning 

Fullmäktiges anvisning 

Vart och ett av fullmäktiges 
övergripande mål bryts ned till 
3-6 mål för nämnden. 
Dokumentera mål, aktiviteter 
och mätetal i Mål- och 
resursplan (november). 
Reglemente för 
verksamhets/ekonomistyrning. 

Besluta om budget (november). 
Reglemente för 
verksamhets/ekonomistyrning. 

Nämndens åtgärder 

Nämnden har i februari godkänt mål-
resurs- och verksamhetsplan 2017-2019. 
Förslag till mål- och resursplan för år 
2018-2020 har godkänts i april 2017 och 
slutlig plan har godkänts i januari 2018. 
Denna innehåller sammanlagt fem mål 
som utgår från fullmäktiges fyra 
övergripande perspektiv. Av intervjuer 
framgår att verksamheten därutöver har 
beslutat egna verksamhetsmål som följs 
upp i ledningsgruppen. 

Nämndens mål- och resursplan för år 
2017 innehåller även en driftbudget för 
året. Mål- och resursplan 2018 innehåller 
dock enbart en budget på ramnivå. Vi kan 
inte se att nämnden utöver detta fastställt 
någon detaljbudget för år 2018. Vi har 
dock tagit del av en detaljbudget som, 
enligt intervjuer, legat till grund för mål-
och resursplan 2018. 

Förslag till investeringsbudget 2018-2022 
har godkänts i april. 

Övriga noteringar: Ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd enligt 
alkohollagen samt anmälan och tillsyn vid försäljning av folköl enligt alkohollagen har från 1 
juli flyttats till nämnden från socialnämnden. Verksamheten har tagit fram rutiner och mallar 
för detta. 

Nämnden har i november godkänt behovsutredning och tillsynsplan för livsmedelsområdet, 
miljö- och hälsoskyddsonirådet samt alkohol, folköl, tobak, rökfria miljöer och receptfria 
läkemedel 2018-2020. 
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Nämndens interna kontroll 

Anta en årlig internkontrollplan. 
Reglemente för intern kontroll. 

Följa upp internkontrollplanen. 
Reglemente för intern kontroll. 

Rapportera resultatet till 
kommunstyrelsen i samband med 
delårsrapport och årsredovisning. 
Reglemente för intern kontroll. 

Nämndens åtgärder 

Vi kan inte se att nämnden formellt beslutat 
om några kompletterande regler och 
anvisningar för den interna kontrollen. 
Av intervjuer framgår att förvaltningschef 
har informerat och givit direktiv för arbetet 
på arbetsplatsträffar och ledningsgrupper. 

Vi kan inte se att nämnden formellt beslutat 
hur anställda ska utbildas i vad intern 
kontroll innebär. Enligt förvaltningen har 
detta setts som en verkställighetsåtgärd 
och arbetet har bedrivits på 
tjänstemannanivå. 

Nämnden har i mars 2017 antagit 
internkontrollplan för år 2017. 

Nämnden har i september 2017 följt upp 
arbetet per augusti. Samtliga kontrollerade 
rutiner bedöms ha fungerat bra. 
Nämnden har i mars 2018 följt upp 
internkontrollplan för 2017. Samtliga 
kontrollerade rutiner bedöms ha fungerat 
bra. 

Nämnden har i september beslutat att 
överlämna uppföljning per augusti till 
kommunstyrelsen. 
Arsredovisning 2017 innehåller information 
om nämndens beslutade kontrollområden 
och att kontroller av dessa genomförts. 

Fullmäktiges anvisning 

Besluta om regler och anvisningar 
för den interna kontrollen, inkl 
arbetet med planering, rapportering 
och hur brister ska åtgärdas. 
Reglemente för intern kontroll. 

Besluta hur anställda ska utbildas i 
vad intern kontroll innebär. 
Reglemente för intern kontroll. 
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Nämndens uppföljning och återrapportering 

Fullmäktiges anvisning 

Överlämna delårsrapport med bl.a. 
helårsprognos, enligt särskilda 
anvisningar. 
Reglemente för 
verksamhets/ekonomistyrning. 

Överlämna årsredovisning med 
bl.a. måluppfyllelse och ekonomiskt 
utfall, enligt särskilda anvisningar. 
Reglemente för 
verksamhets/ekonomistyrning. 

Månatlig budgetuppföljning 
Reglemente för 
verksamhets/ekonomistyrning. 

Nämndens åtgärder 

Nämnden har i april godkänt 
verksamhetsberättelse per april. 
Nämnden har i september godkänt 
delårsrapport 2017. Den delårsrapport 
som lämnas till fullmäktige innehåller 
en prognos av det ekonomiska utfallet 
samt en prognos av måluppfyllelse för 
tre av nämndens fyra verksamhetsmål. 

Arsredovisning 2017 har godkänts i 
mars 2018. Denna innehåller 
information om ekonomiskt utfall samt 
måluppfyllelse för nämndens samtliga 
verksamhetsmål. 

Av nämndens protokoll kan inte utläsas 
att nämnden erhåller en regelbunden 
budgetuppföljning. Av intervjuer 
framgår dock att nämnden erhåller 
muntlig budgetuppföljning regelbundet 
under punkten "förvaltningschefens 
rapport". Vid delårsrapport 2017 
prognostiserar nämnden ett överskott 
på + 65 tkr. 

Övriga noteringar: Nämnden har vid varje sammanträde erhållit förvaltningschefens 
rapport. Denna innehåller aktuell information inom nämndens område. 

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete (feb). 

Redovisning av kundundersökning och nämndens verksamhets mål inom 
bygglovverksamheten år 2016 (maj). Redovisning av kundundersökning inom 
miljötillsynens verksamhetsområde (november). Redovisning av kundundersökning inom 
livsmedelstillsynens verksamhetsområde (november). 
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Nämndens måluppfyllelse och resultat 

Fullmäktiges anvisning 

Fullmäktiges fastställda 
övergripande mål (som brutits 
ned av nämnden). 
Reglemente för 
verksamhets/ekonomistyrning. 

Nämndens måluppfyllelse o resultat 

Samtliga fastställda mål utvärderas i 
årsredovisningen. Samtliga mål har nått 
måluppfyllelse. 

Medborgare 
/Kund 

Utveckling 
/Tillväxt 

Ekonomi Arbetsgiv-
are 

Ekonomiskt utfall. 
Reglemente för 
verksamhets/ekonomistyrning. 

Nämnden redovisar, enligt årsredovisning, 
ett överskott på 
+ 859 tkr för år 2017. Av orsaksanalysen 
framgår att detta främst beror på högre 
intäkter (fler bygglovsansökningar och 
tjänsteköp från annan kommun) och lägre 
personalkostnader (vakant tjänst inom 
miljöenheten). 
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Sammanfattande bedömning 

Revisionsfråga 

Har nämnden säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt? 

Har nämnden säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll? Det vill 
säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens 
styrmodell. 

Har nämnden säkerställt en 
tillräcklig uppföljning och 
rapportering? Det vill säga i 
enlighet med kraven i kommunens 
styrmodell. 

Bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i 
tillräcklig grad styrt sin verksamhet (via 
målsättningar enligt fullmäktiges 
direktiv) och sin ekonomi (via 
internbudget). Vi bedömer även att 
nämndens måluppfyllelse för 
verksamheten är god då samtliga av 
nämndens mål har uppfyllts. 
Vi bedömer att nämnden bör utveckla 
styrningen av ekonomin för år 2018 
genom att formellt besluta om en 
detaljbudget. 

Vår bedömning är att nämnden i stort 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 
Den avvikelse från fullmäktiges 
riktlinjer som noterats är: 
• Formellt beslut om kompletterande 

anvisningar för den interna 
kontrollen. Vi noterar dock att 
förvaltningschef, enligt intervjuer, 
har givit anvisningar till 
verksamhetsansvariga om hur 
arbetet ska utföras. 

Vår bedömning är att nämnden 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering. Vi rekommenderar 
nämnden att i protokoll synliggöra den 
ekonomiska uppföljningen. 
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