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Sammanfattning

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning

av tillsynsverksamheten inom miljöområdet. Granskningen har som utgångspunkt

kommunallagen 6 kap. § 7 och miljöbalken 26 kap §§1, 9, 14 . Granskningen har inriktats

mot följande områden;

- ansvarsfördelningen mellan politik och förvaltning

- tillsynsprocessen

- resurser och kompetens

- återrapportering till miljö-och byggnämnden

Utifrån genomförd granskning görs den samlade revisionella bedömningen att miljö- och

byggnämnden till övervägande del bedriver tillsynsverksamheten på ett

ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig.

Resultat och underlag för gjorda bedömningar redovisas i följande avsnitt.

För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer prioriteras:

 Säkerställa att behovsutredning framgent genomförs och uppdateras i enlighet

med föreskiftskrav samt att resursfördelning utgår ifrån denna

 Förtydliga protokollsskrivningen så att lämnade uppdrag från politiken

protokollförs

 Aktivt verka för att tillräckliga resurser finns för att undvika en underbemannad

förvaltning utifrån de tillsynsbehov som finns
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Forshaga kommuns revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det

angeläget att genomföra en granskning av miljö- och, byggnämndens miljötillsyn.

Kommunerna har genom sina kompetensområden stor möjlighet att styra och påverka

samhällsutvecklingen i riktning mot ett hållbart samhälle. Detta inte minst genom sitt

ansvar som tillsynsmyndighet inom bl.a. miljöområdet.

Tillsynsansvaret för kommunerna inom miljöområdet är omfattande och regleras i

miljöbalken. I Forshaga kommun ansvarar miljö- och byggnämnden för

tillsynsverksamheten inom miljöområdet. Tillsynen utövas av miljö- och

byggförvaltningen.

1.2. Syfte och revisionsfråga
Revisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 9. Syftet med granskningen är att

granska och pröva om miljö- och byggnämnden bedriver tillsynsverksamheten på ett

ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig internkontroll.

1.3. Kontrollfrågor
Granskningen omfattar följande kontrollfrågor:

 Är ansvarsfördelningen tydlig och ändamålsenlig? Fokus på politik och förvaltning

 Bedrivs tillsynsprocessen (planering, tillsyn, förelägganden) på ett ändamålsenligt

sätt?

 Avsätts tillräckliga resurser och kompetens som svarar mot behovet av tillsyn?

 Är återrapportering till nämnden inom området tillräcklig?

1.4. Revisionskriterier
 Kommunallagen 6 kap § 7

 Miljöbalken 26 kap § 1, 9, 14

 Reglemente för miljö- och byggnämnden

 I övrigt se kontrollfrågor

1.5. Avgränsning
I tid har granskningen i huvudsak avgränsats till år 2017. I övrigt se revisionsfråga,

kontrollfrågor och bakgrund.

1.6. Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentanalys samt kompletterande intervjuer

via videolänk och telefon med företrädare för nämnden (presidium) samt med

förvaltningschefen och även med de tjänstemän som utför tillsynsverksamheten.
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Bedömningsskala som används för revisionsfråga och kontrollmål:

Ändamålsenlighet Intern kontroll

Inte (ändamålsenligt) Otillräcklig (intern kontroll)

I begränsad utsträckning Bristande

Till övervägande del Till övervägande del

Ja (ändamålsenligt) Ja (tillräcklig intern kontroll)
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2. Lagens krav

Syftet med tillsyn enligt miljöbalken är att säkerställa att miljöbalken och tillhörande

föreskrifter efterlevs. Tillsynsmyndigheten har rätt att i enskilda fall besluta om

föreläggande eller förbud, samt att förena dessa med vite. Tillsynsmyndigheten skall,

genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att

balkens ändamål skall kunna tillgodoses.

Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) skall en operativ tillsynsmyndighet:

- utreda vilket tillsynsbehov som föreligger i en behovsutredning, vilken ska avse en

tid om tre år men behovet ska ses över minst en gång varje år

- föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn

- varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan, vilken ska grundas på

genomförd behovsutredning samt det register som förs över tillsynsobjekt.

- i sin tillsynsplanen beskriva hur myndigheten har avvägt fördelningen av resurser

inom och mellan olika ansvarsområden enligt miljöbalken och hur resurserna har

anpassats efter det tillsynsbehov som finns

- bedriva tillsynsarbetet effektivt och utveckla personalens kompetens i

tillsynsfrågor

- årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet

- samordna tillsynen om det är ändamålsenligt och möjligt
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3. Iakttagelser och bedömningar

3.1. Ansvarsfördelning
En förutsättning för att kunna bedriva en ändamålsenlig tillsynsverksamhet är bland an-

nat att roller och ansvar är tydliggjort inom organisationen. I nämndens ansvar ingår att

fastställa vilka uppgifter som förvaltningen ska utföra.

3.1.1. Iakttagelser
Inom kommunens politiska organisation regleras ansvarsfördelningen i miljö- och

byggnämndens reglemente (KF 2011-11-29 § 132). Enligt reglementet ska miljö- och

byggnämnden:

- svara för den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunerna enligt

miljöbalken

- följa utvecklingen inom aktuella lagområden och därvid utarbeta de förslag och

bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunerna

- lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens

ansvarsområde.

Förvaltningens uppdrag beskrivs i verksamhetsplan 2017 (MBN 2016-11-22 § 62) på

följande sätt: ”Förvaltningen utövar tillsyn och deltar i samhällsutvecklingen i enlighet

med den lagstiftning som styr verksamheten. Det innebär inspektioner, bereda

beslutsunderlag och föredra ärenden i miljö- och byggnämnden och dess arbetsutskott.

Förvaltningen ska även fungera som ett serviceorgan gentemot enskilda och företag för

att eftersträva ökad förståelse för de lagregler som ligger till grund för nämndens

agerande. /…/ Inom förvaltningens ansvarsområden ingår även att efter politiska

beslut utarbeta och revidera olika planer och strategier…”

På förvaltningsnivå arbetar förvaltningschefen för miljö- och bygg samt två miljö- och

hälsoskyddsinspektörer med tillsyn utifrån miljöbalken. Deras beslutsbefogenheter

regleras främst i nämndens delegationsordning (MBN 2016-09-27 § 52). I

delegationsordningen finns dryga 60 punkter inom myndighetsutövning,

personalärenden och miljöärenden som delegeras till miljö- och byggchef. Dryga 80

punkter delegeras till miljö- och hälsoskyddsinspektörer, de flesta av dem inom

miljöärenden (naturvård, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kemiska produkter

täkter, jordbruksmark mm).

Under granskningen har framkommit att någon tjänstebeskrivning för förvaltningschefen

inte är upprättad. Förvaltningschefen uppger att det vore positivt ifall en sådan

upprättades. Tjänstebeskrivningar har upprättats för inspektörerna vari deras ansvar och

befogenheter beskrivs som följer:

Kontrollfråga: Är ansvarsfördelningen tydlig och ändamålsenlig? Fokus på politik

och förvaltning
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- Beslutanderätt enligt delegationsordning i huvudansvarsområdena.

- Företräder MBN inom ramen för de arbetsuppgifter som återfinns i

tjänstebeskrivningen.

- Har befogenheter att granska, bedöma och upprätta utlåtanden ur miljö- och

hälsotillsyn.

I intervjuer beskrivs att tillsyn i huvudsak utförs av inspektörerna. Förvaltningschefen

deltar i tillsynsverksamheten vid större och/eller svårare tillsynsärenden. Delegations-

ordningen uppges ha blivit tydlig och tillräcklig efter att den reviderades under 2016.

Under intervjuer både med politik och förvaltning ges en enhetlig bild av att ansvars-

fördelningen uppfattas vara tydlig och ge förutsättningar för att utföra ett gott arbete.

3.1.2. Bedömning
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen är ändamålsenlig. Bedömningen baseras

framför allt på följande iakttagelser:

- Det finns politiskt fastställda styrdokument vilka beskriver ansvar och

befogenheter på politisk nivå respektive förvaltningsnivå.

- Ansvarsfördelningen uppfattas som ändamålsenlig av både politik och förvaltning.

Utvecklingsområden som noteras är att nämnden bör överväga huruvida det finns ett

behov av att upprätta en tjänstebeskrivning för förvaltningschef.

3.2. Tillsynsprocess
Tillsynsmyndighetens uppgift innebär sammantaget att det är av stor vikt att

handläggningen planeras och dokumenteras på ett tillfredsställande sätt.

Tillsynsprocessen regleras till stor del i lagar och föreskrifter (se avsnitt 2 ovan).

3.2.1. Iakttagelser
I Forshaga är miljö- och byggnämnden en gemensam nämnd med Munkfors kommun.

Kommunerna gick samman år 2005 med syfte att effektivisera tillsynen då svårigheter

fanns, i huvudsak i Munkfors, att möta lagstadgade krav på tillsyn. De två miljö- och

hälsoskyddsinspektörerna utför tillsyn i båda kommunerna. De är primärt stationerade i

Forshaga men har tillgång till kontor även i Munkfors. Månatligen görs avstämningar

mellan kommunerna kring hur tillsynen fortskrider. Årligen görs också en utvärdering av

samarbetet.

Vi noterar att både verksamhetschef och inspektörer har flerårig erfarenhet av sina yrken

och att personalomsättningen inom området varit låg.

Kontrollfråga: Bedrivs tillsynsprocessen (planering, tillsyn, förelägganden) på ett
ändamålsenligt sätt?
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3.2.1.1. Planering
Som ovan nämnts skall en behovsutredning med syfte att kartlägga behov av tillsyn ses

över årligen. I Forshaga kommun gjordes en behovsutredning senast år 2009. Att aktuell

behovsutredning saknas uppges i intervju med förvaltningen bero på tidsbrist och att

andra arbetsuppgifter fått högre prioritet. Under granskningen har framkommit att

förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att påbörja en ny behovsutredning.

Uppdraget har inte dokumenterats men av nämndens mötesprotokoll 2017-11-21 framgår

att förvaltningschefen vid sammanträde i januari 2018 ska lämna avrapportering

angående hur arbetet med behovsutredning fortlöper.

Under granskningen har vidare framkommit att miljö och byggnämnden inte har fastställt

specifika mål eller prioriteringar inom tillsynsområdet. Vi uppfattar av intervjuer att

tillsynen planeras på tjänstemannanivå och att ett förslag på tillsynsplan presenteras för

nämnden vilken fastställer planen. Under planeringsfasen utgår tjänstemännen från ett

register över objekt som är aktuella för tillsyn. De kontrollerar exempelvis vilka objekt

som inte kunnat tillsynas under föregående år och vilka som behöver omfattas av

kommande års plan. Grundregler för tjänstemännen uppges vara att objekt med högst

risk, de som betalar fast årsavgift samt de som inte tillsynats på länge ska prioriteras.

Vidare beskriver tjänstemännen att de försöker ”samla ihop” objekt i en kategori,

exempelvis är det under 2018 dags för förskolor/skolor. Tillsynsplanen diskuteras enligt

uppgift vid arbetsplatsträffar.

Under intervjuer framkommer att aktiv dialog förs mellan förvaltning och nämnd och att

förvaltningens förslag på inriktningar/prioriteringar lyfts i nämnd. Tillsynsplanen

utvärderas av tjänstemännen två gånger per år samt löpande vid behov. Ändrad inriktning

förankras i nämnd alternativt hos ordförande. Vi uppfattar av intervjuer att nämnden är

väl införstådd i hur förvaltningen prioriterar i tillsynsplanen. Tillsynsplan för 2017-2019

fastställdes av nämnden i januari 2017 (se MBN 2017-01-17 § 14).

3.2.1.2. Tillsyn
I tillsynsplanen beskrivs bland annat vilka som skall ha tillsyn, när tillsynen är tänkt att

genomföras, objektets klassificering samt hur många timmar tillsyn respektive objektet

skall få. Fördelning av timmar uppges utgå från rekommendationer från SKL. Av

tillsynsplanen kan inte utläsas hur fördelningen gjorts av resurser inom och mellan olika

ansvarsområden enligt miljöbalken, vilket Miljötillsynsförordning föreskriver.

Under granskningen har framkommit att förvaltningen uppfattar att det är svårt att hinna

med att utgöra tillsyn i tillräcklig utsträckning. Detta leder till att en s.k. tillsynsskuld

ackumuleras, då tillsyn inte utförts vid de tillsynspliktiga verksamheter som betalat för

tillsyn. Uttalade direktiv från nämnden kring hur tillsynsskulden ska hanteras har inte

framkommit under granskningen. Vi noterar även att det för miljötillsynen inte finns

uttalade mål gällande hur många tillsynstimmar som ska göras alternativt hur stor andel

av arbetstiden som ska gå till operativt tillsynsarbete.
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3.2.1.3. Förelägganden
Av delegationsordningen framgår att inspektörerna vid tillsyns får besluta om

förelägganden och förbud, dock inte kombinera dessa med vite. Förvaltningschefen

beslutar om föreläggande/förbud som kombineras med vite upp till 10 tkr. För

vitesbelopp över denna gräns lyfts ärendet till nämnden. Vid intervjuer uppges att då

tjänstemännen lyfter förslag om vitesföreläggande till nämnden brukar nämnden besluta i

enlighet med tjänstemännens förslag. Dock uppges att få ärenden behöver gå så här långt.

Av intervjuer framgår att inspektörerna har stor frihet att utforma föreläggande efter eget

tycke inom sitt område. Vi noterar att mallar för föreläggande saknas, vilket kan medföra

svårigheter vid frånvaro.

3.2.2. Bedömning
Vår bedömning är att tillsynsprocessen till övervägande del bedrivs på ett ändamålsenligt

sätt. Bedömningen baseras framför allt på följande iakttagelser:

- Tillsynsprocessen i sin helhet genomförs i enlighet med lagar och föreskrifter, till

stor del baserat på erfarenhet och upparbetad praxis

- Tjänstemännen förankrar sitt arbete hos nämnden

- Aktuell behovsutredning saknas vilket medför svårigheter att fördela resurser

utifrån tillsynsbehov samt leva upp till föreskriftskrav avseende att detta skall

redovisas i tillsynsplanen

3.3. Resurser
I kommunallag och Miljötillsynsförordning ställs krav på att nämnden skall avsätta

tillräckliga resurser för tillsynsarbetet samt utveckla personalens kompetens i

tillsynsfrågor.

3.3.1. Iakttagelser
Enligt nämndens detaljbudget 2017 beräknades intäkterna för hälsoskydd och miljöskydd

uppgå till 160 tkr respektive 330 tkr. Kostnaderna för dessa poster redovisas inte utan

dessa ingår i miljö- och byggförvaltningens kostnader. Enligt uppgift har inte beräkningar

gjorts på hur stor del av kostnaderna för tillsynens som täcks av intäkterna. En

medvetenhet om denna brist finns både hos nämnden och förvaltningen och planer finns

att under 2018 redovisa på mer detaljerad nivå för att öka spårbarhet av kostnaderna.

Inom miljö- och byggförvaltningen finns två heltidstjänster för miljö- och

hälsoskyddsinspektörer. I nuläget arbetar inspektörerna heltid respektive 75 %.

Inspektörerna uppger i interjuver att de inte hinner allt som de egentligen borde hinna

utifrån antagen tillsynsplan. Det har framkommit under granskningen att t ex rådgivning

får stå tillbaka. Inspektörerna arbetar i huvudsak självständigt inom sina ansvarsområden

men kan till viss del täcka upp för varandra vid kortare bortavaro. Dock är tillsyns-

verksamheten relativt sårbar för exempelvis längre sjukskrivning.

Kontrollfråga: Avsätts tillräckliga resurser och kompetens som svarar mot behovet

av tillsyn?
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Under intervjuer uppfattar vi att det finns en medvetenhet hos nämnden om att det idag

finns för lite inspektörsresurs inom miljösidan. Planer finns att eventuellt anställa en

ytterligare inspektör som delvis skulle arbeta med tillsyn utifrån miljöbalken.

Under granskningen har framkommit att tillsynstaxan ligger på en relativt låg nivå, vilket

Länsstyrelsen påpekat efter en utredning genomförd under våren 2017. Redan i januari

2017 uppdrog nämnden till förvaltningen att se över taxan för tillsynen enligt miljöbalken.

Av nämndens protokoll framgår inte när utredningen skall vara genomförd och när ett

förslag på ny taxa ska återrapporteras. Av intervjuer framgår att utredning pågår (nov

2017). Det framgår även att politiken önskar att med en justerad taxa uppnå att taxan helt

kan finansiera den operativa tillsynstiden samt även ge förutsättningar att inrätta

ytterligare en tjänst.

Gällande kompetens upplever inspektörerna att möjligheter till fortbildning ges och de

uppger att kompetensbrist inte leder till att objekt prioriteras bort. Respektive inspektörer

förfogar över en budget på 12 tkr årligen att användas för fortbildning och kompetens-

höjning. Vidare stöttas verksamheten av jurist som två halvdagar per vecka finns

tillgänglig i kommunhuset för att diskutera tillsynsärenden. Detta uppges vara en god

tillgång för tillsynsverksamheten. Länsstyrelsens jurister kan vid behov även nås via

telefon.

I intervjuer lyfts att ett sätt att höja kompetensen och förbättra verksamheten är genom

att delta i Miljösamverkan Värmland, ett nätverk bestående av samtliga miljöinspektörer

från länet. Regelbundna träffar hålls som erbjuder erfarenhetsutbyte och fortbildning

vilket bidrar till att säkerställa likvärdiga bedömningar mellan kommunerna. Under

intervjuer framkommer att inspektörerna här har möjlighet att lämna förslag på områden

där de önskar höja sin kompetens. Miljösamverkan Värmland omtalas i samtliga

intervjuer som en positiv tillgång.

För dokumentation använder sig förvaltningen av verksamhetssystemet Ecos vilket inom

kort skall uppdateras med en ny version. Systemet uppges vara av äldre art men av

intervjuer framkommer inte att systemet orsakat något större missnöje eller försvårat det

dagliga arbetet.

Slutligen noterar vi att nämndens sammanträden vanligen inleds med en kortare, webb-

utbildning inom något av nämndens områden, med syfte att fortbilda både tjänstemän

och politiker. Exempelvis har ämnen som miljöfarlig verksamhet och ändringar i

miljöbalken lyfts vid sådana tillfällen.

3.3.2. Bedömning
Vår bedömning är att avsatta resurser i begränsad utsträckning svarar mot behovet av

tillsyn. Bedömningen baseras framför allt på att förvaltningen är underbemannad i

förhållande till den antagna tillsynsplanen.

Vidare bedömer vi att kompetensen är tillräckligt. Bedömningen baseras på att det

upplevs finnas god och tillräcklig kompetens inom tillsynsområdet samt att fortbildning

erbjuds i tillräcklig utsträckning.
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3.4. Återrapportering
En stor del av miljö- och byggnämndens verksamhet är myndighetsutövning och därmed

inte något en kommun/nämnd kan välja att arbeta med. Nämnden kan och bör ändock

aktivt ta del i planering och prioritering av verksamheten och för detta begära tillräcklig

återrapportering från förvaltningen.

3.4.1. Iakttagelser
Under granskningen har framkommit att övergripande rapportering kring

tillsynsverksamheten beskrivs i delårsrapport samt årsredovisning. Av nämndens

sammanträdesplan framgår att tillsyn ska rapporteras två gånger årligen till nämnden. I

nämndens internkontrollplan för 2017 ingår att tillsynsavgifter ses över för att säkerställa

att debitering sker i enlighet med fastställd taxa. Uppföljning av internkontrollplanen har

återrapporterats till nämnden.

Av nämndens protokoll framgår att förvaltningschef tillsammans med en eller båda

inspektörerna närvarar vid nämndens sammanträden. I protokoll finns ”Rapporter” som

stående punkt där flertalet personer från förvaltningen rapporterar vid varje

sammanträde. Av protokollen framgår inte vilka rapporter som avges utan endast att de

noteras av nämnden. Av intervjuer framgår dock att relativt mycket löpande rapportering

lämnas här samt att det förekommer att uppdrag som nämnden beslutar att ge till

förvaltningen inte blir protokollförda.

I intervjuer beskrivs vidare att uppföljning av tillsynsplanen görs tre gånger årligen, vid

verksamhetsplaneringsdagar på förvaltningsnivå. Löpande avstämning kring förändringar

i planen genomförs med nämnden. De intervjuer vi genomfört med politik och förvaltning

ger en enhetlig bild av att samarbetet dem emellan är välfungerande och att politiken

visar engagemang för tillsynsfrågan. Det beskrivs finnas en tät och god dialog och vi

uppfattar att politiken har god inblick i området.

Under intervjuer framgår även att planer finns på att utveckla den ekonomiska

rapporteringen till nämnden så att den ger mer lättillgänglig information avseende

intäkter och utgifter.

Vi noterar att det av sammanträdesprotokoll framgår att delegeringsbeslut

återrapporteras vid varje nämndssammanträde.

3.4.2. Bedömning
Vår bedömning är att återrapporteringen är tillräcklig. Bedömningen baseras framför allt

på följande iakttagelser:

- Tät dialog förs mellan politik och förvaltning, politiken har god inblick i

tillsynsverksamheten och tillräcklig återrapportering ges.

Vi rekommenderar att protokollföra, om än kortfattat, det som tas upp under

rapporteringspunkten samt särskilt att protokollföra uppdrag som ges.

Kontrollfråga: Är återrapportering till nämnden inom området tillräcklig?
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4. Avslutning

4.1. Sammanfattande revisionell bedömning
Utifrån genomförd granskning görs den samlade revisionella bedömningen att miljö- och

byggnämnden till övervägande del bedriver tillsynsverksamheten på ett

ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar:

Kontrollfråga Kontrollområde Bedömning

Är ansvarsfördelningen tydlig och

ändamålsenlig? Fokus på politik

och förvaltning

Ändamålsenlighet Ja

Bedrivs tillsynsprocessen

(planering, tillsyn, förelägganden)

på ett ändamålsenligt sätt?

Ändamålsenlighet Till övervägande del

Avsätts tillräckliga resurser och

kompetens som svarar mot behovet

av tillsyn?

Ändamålsenlighet

Ekonomisk tillfredsställelse

Resurser: I begränsad

utsträckning

Kompetens: ja

Är återrapportering till nämnden

inom området tillräcklig?

Intern kontroll Ja

4.2. Rekommendationer
För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer prioriteras:

 Säkerställa att behovsutredning framgent genomförs och uppdateras i enlighet

med föreskiftskrav samt att resursfördelning utgår ifrån denna

 Förtydliga protokollsskrivningen så att lämnade uppdrag från politiken

protokollförs

 Aktivt verka för att tillräckliga resurser finns för att undvika en underbemannad

förvaltning utifrån de tillsynsbehov som finns.


