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1 INLEDNING/BAKGRUND 

Kommunens revisorer granskar arligen i den omfattning som foljer av god revisionssed 
all verksamhet som bedrivs inom namndernas och styrelsernas verksamhetsomraden. 
Revisorerna provar om verksamheten har skotts pa ett andamalsenligt och fran ekono
misk synpunkt tillfredstallande satt, om rakenskaperna ar rattvisande och om den in
terna kontrollen varit tillracklig. 

Namnderna ska var och en inom sitt omrade se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mal och riktlinjer som fullmaktige bestamt, samt de foreskrifter som galler for 
verksamheten. De ska aven se till att den interna kontrollen ar tillracklig saint att verk
samheten bedrivs pa ett i ovrigt tillfredstallande satt. 

2 SYFTE, REVISIONSFAAGA OCH AVGRANSNING 

Syfte 

Det overgripande syftet med granskningen har varit att ge underlag for att bedoma om 
miljo- och samhallsnamnden ska pat forutsattningar for tillracklig styrning, uppfoljning 
och kontroll av verksamheten. 

Revisionsfragor 

Granskningen har haft foljande revisionsfragor: 

Styrning och uppfoljning 

Har namnden antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet? 
Har namnden tolkat mal och uppdrag fran fullmaktige och brutit ned dessa till 
uppfoljningsbara mal? 
Har namnden en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi och verk
samhet? 

Maluppfyllnad 

Nar namnden faststallda mal for ekonomin? 
Nar namnden faststallda mal for verksamheten? 
Fattas beslut om atgarder vid avvikelser i verksamhet och ekonomi? 

Intern kontroll 

Bedriver namnden ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende 
bade verksamhet som ekonomi? 
Genomfor namnden riskanalyser av uppdrag och verksamhet? 
Far namnden aterrapportering av beslut som fattas pa delegation? 
Foljer protokollen kommunallagen? 

Avgransning 

Den grundlaggande granskningen omfattar aven granskning av delarsrapport och arsredo
,risning. Granskning av delarsrapporter och arsredovisning sker enligt separat projektplan. 
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Grund for bedomning har framst utgjorts av relevant lagstiftning samt interna styrdoku
ment som: 

Fullmaktigebeslut 
Miljo- och samhallsnamndens reglemente 
Budget 2019 
Delegationsbestammelser 
Kommunallagen (2017:725) 

4 METOD 

Granskningen har utforts genom inhamtning och granskning av styrande dokument, he
aring, dialog, intervjuer, inhamtning av skriftliga svar pa fragor. Substansgranskning har 
utforts for att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor samt att system och ruti
ner fungerar pa avsett satt. 

5 RESULTAT AV GRANSKNINGEN 

Enligt namndens reglemente ansvarar miljo- och samhallsnamnden bl.a. for: 

• plan- och byggnadsvasendet 
• miljo- och halsoskyddsomradet i enlighet med miljobalken och relaterad lagstift-

nmg 
• livsmedelsomradet i enlighet med miljobalken och relaterade lagstiftning 
• kommunens aligganden enligt lag /2006:805) om foder och animaliska produkter, 
• tillsyn enligt smittskyddslagen, 
• tillsyn enligt stralskyddslagen, 
• tillsyn enligt lag (2014:799) om sprangamnesprekursorer, 
• tillsyn enligt EU-forordning (1223:2009) om Forordning (2013A13) om kosme-

tiska produkter, 
• energi- och klimatradgivning, 
• naturvardsplanering, tillsyn, provning och overvakning av naturvard, 
• trafikplanering och kollektivtrafik 
• den kommunala lantmaterimyndigheten, 
• den kommunala kart- och mattekniska verksamheten, 
• utveckling av e-forvaltning och e-tjanster inom namndens ansvarsomrade 

5.1 STYRNING OCH UPPFOLJNING 

5.1.1 Har namnden antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet? 

Budget och verksamhetsplan an togs av miljo- och samhallsnamnden i juni 2018 1 Full
maktige hade faststallt miljo- och samhallsnamndens budgetram till 140,4 mkr. I miljo
och samhallsnamndens beslut framgar att namnden begar utokad ram, specificerat i 14 
olika punkter, motsvarande 9,4 mkr Beslut om budget har anmalts till kommunstyrelsen, 
enligt notering i protokoll. 

1 Miljo- och samhallsnamnden 2018-06-20 § 150 Budget 2019 med fler~rsplan 2020-2021, Dnr 913-2018 
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Efter hastens val togs ett nytt forslag till budget fram av den nya majoriteten som faststall
des av fullmaktige i november 20182 • 7. I april 20203 beslutade fullmaktige att omdispo
nera medel med anledning av flytt av verksamhet fran miljo- och samhallsnamnden till 
teknisk namnd med 94,1 mkr. 

Miljo- och samhallsnamnden har inte faststallt nagon ytterligare detaljbudget for ar 2019 . 

Av te1tialbokslut 1 framgar att namndens budget uppgar till 51,5 mkr, vilket ar 88,9 mkr 
lagre an den budget som faststalldes i juni. Detta innebar att namnden har beviljats 5,2 

mkr som ramtillskott. Utifran protokoll i namnden och fullmaktige kan vi inte harleda 
vilka utokningar fullmaktige har beviljat. Vi har efter begaran fatt en sammanstallning 
fran forvaltningen dar samtliga tillagg framgar. 

Under 2019 har namnden fatt tillaggsanslag med 3,8 mkr. 

5.1.2 Har namnden tolkat m~I och uppdrag fr~n fullmaktige och brutit ned 
dessa till uppfoljningsbara m~I? 

Kommunfullmaktige har beslutat om 22 kommunovergripande mal inom fyra kategorier; 
demokratisk, social, ekologisk och ekonomisk hallbarhet. 

Namnden har i antagen budget for 2019 brutit ned tre mal inom ekologisk hallbarhet, dar 
ett av malen har brutits ned i tva namndmal, och tva mal inom ekonomisk hallbarhet. 
Namnden har darutover tva namndspecifika mal inom ekonomisk hallbarhet. I arsredo
visningen for 2019 beskriver namnden aven insatser mot det kommunovergripande malet; 
"Kommunen ska i all verksamhet strava mot en giftfri miljo. Giftiga kemikalier i forskolor 
och skolor ska vara utfasade till 2020". 

Vissa av de overgripande malen har fokus pa ar 2020-2022 medan namndmalen avser 
2019. Malen ar delvis matbara da det till vissa mal har kopplats indikatorer. 

Darutover har namnden i sin budget 11 kvalitetsindikatorer fran fullmaktige och 23 

namndspecifika kvalitetsindikatorer. Namnden har inga uppdrag enligt budgetdirektiv 
2019. Vissa kvalitetsindikatorer ar samma som verksamhetsmalen. 

5.1.3 Har namnden en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi 
och verksamhet? 

Miljo- och samhallsnamnden har foljt upp verksamhet och ekonomi genom delarsrapport 
per april med arsprognos och delarsrapport per augusti samt arsbokslut. Delarsrapporter 
och arsbokslut aterrapporteras till fullmaktige i enlighet med namndens reglemente4 

Utover delarsrapporter har namnden behandlat manadsrapporter for samtliga manader 
utom januari och juli. Uppfoljningen har rapporterats som overlaggning/informations
arenden vid namndens sammantraden och films med som handling i kallelsen. Inga beslut 
har fattats i samband med rapporteringarna och det finns inga handlingar dar det gar att 
utlasa vad som rapporterats. 

Namndens mal och kvalitetsindikatorer har foljts upp vid tertialbokslut per april och au
gusti. Nagra av malen foljs dock endast upp arsvis. Namndens samtliga mal har foljts upp 
och rapporterats i arsbokslutet. 

2 Kommunfullmaktige 2018-11-22 § 205 diarienr 941-2018 
3 Kommunfullmaktige 2019-04-18 § 74 
4 Kommunfullmaktige 2019-06-20 § 116 
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• Namnden har antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet och brutit ned 
fullmaktiges mal till namndmal. Namnden har dock inte faststallt nagon detaljbud
get efter fullmaktiges beslut om budget i likhet med ovriga namnder. Fullmaktiges 
beslut gallande tillaggsbudget, justeringar och forandring av mal har inte foljts upp 
i namndens protokoll. 

• Ekonomi och verksamhet har foljts upp i samband med manadsrapporter, delars
bokslut och arsbokslut. Namndens mal och kvalitetsindikatorer har foljts upp vid 
delars- och arsbokslut. 

5. 2 MALUPPFYLLNAD 

5.2.1 N~r namnden faststallda m~I for ekonomin? 

Av namndens reglemente framgar att namnden ska folja det fullmaktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat sarskilt beslut - har bestamt att namnden ska fullgora, 
saint verka for att faststallda mal uppnas och i ovrigt folja givna uppdrag och angivna rikt
linjer. 

Vid forsta tertialuppfoljningen redovisade namnden en prognos motsvarande -3,0 mkr 
och vid andra tertialuppfoljningen prognostiserades ett positivt utfall med 1,0 mkr. Det 
slutliga utfallet for 2019 uppgick +3,0 mkr. 

5.2.2 N~r namndens faststallda m~U for verksamheten? 

Av de sex namndmal som har foljts upp i arsredovisningen har samtliga uppnatts. 

Tva av de i budget faststallda malen; "minst 2,5 % av de kommunala gatorna ska belaggas 
under en lopande trearsperiod" och "elforbrukning for gatubelysning ska minska med 2 % 
i forhallande till foregaende ar" foljs inte upp som ett mal i arsredovisningen utan istallet 
som en kvalitetsindikator till fullmaktige. Istallet for att folja upp det sistnamnda malet 
har namnden valt att beskriva insatser mot det kommunovergripande malet "Energifor
brukningen ska minska med 20 % till 2030 jamfort med 2010". 

Vidare beskriver namnden i arsredovisningen insatser mot det kommunovergripande ma
let; "Kommunen ska i all verksamhet strava mot en giftfri miljo. Giftiga kemikalier i for
skolor och skolor ska vara utfasade till 2020". Namnden har svarat det i huvudsak ar 
barn- och utbildningsnamnden och tekniska namnden som har ansvaret for detta mal 
men att miljo- och halsa har hjalpt till att genomfora kemikalieinventeringar pa samtliga 
forskolor inklusive kok, saval kommunala som privata. 

5.2.3 Fattas beslut om ~tgarder vid avvikelser i verksamhet och ekonomi? 

Verksainhet 

Kommentarer till maluppfyllelse finns for samtliga mal. Namnden har vid va1je uppfolj
ning bedomt att de sex mal som mats kommer att uppnas. 

Namnden har i skriftliga svar angivit att uppfoljningen av verksamhetsmal gors pa forvalt
ningsniva. Genomforda projekt samt storre avvikelser rapp01teras till namnden som da 
kan ge forvaltningen i uppdrag att inkomma med atgardsplan. 
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Vid behandlingen av tertialrapporten for april 20195 beslutade namnden att godkanna 
rapporten saint att begara tillaggsanslag med totalt 3,57 mkr. Fullmaktige beviljade i juni6 

utokad ram motsvarande 3,07 mkr, darefter har namnden erhallit ytterligare 0,85 mkr i 
tillaggsanslag. 

Vid delarsbokslutet per augusti 20197 beslutade namnden att godkanna rapporter och 
overlamna den till kommunstyrelsen. 

Vid behandling av arsredovisningen for 2019 beslutade namnden att godkanna samhalls
byggnads preliminara forslag till bokslut och overlamna forslaget till kommunstyrelsen8 • 

Bedomning 

Namnden nar en ekonomi i balans for 2019. 

Namnden uppnar samtliga verksamhetsmal som har matts. Det ar dock viktigt att 
namnden fortsattningsvis sakerstaller att faststallda mal kan matas. 

Namnden redovisade en negativ prognos efter forsta delarsbokslutet och begarde 
och fick utokat anslag fran fullmaktige. 

5.3 INTERNA KONTROLLEN 

5.3.1 Bedriver namnden ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avse-
ende s~val verksamhet som ekonomi? 

I miljo- och samhallsnamndens reglemente framgar att namnden arligen ska faststalla och 
folja upp en plan for den interna kontrollen. 
Miljo- och samhallsbyggnadsnamnden har beslutat om en internkontrollplan for 20199 • 

Internkontrollplanen ar uppdelad i fyra omraden; ekonomi, verksamhet och personal. 
Totalt omfattar internkontrollplanen 13 kontrollmoment samt 2 forebyggande atgarder. 
Arbetet med riskinventering och internkont:rollplan har for 2019 dokumenterats i Stratsys. 
Riskerna rangordnas utifran sannolikhet och konsekvens och i huvudsak har de hogst ran
kade riskerna tagits med i internkontrollplanen. Riskinventeringen har genomforts av for
valtningen och namnden har tagit stallningen till ett fardigt forslag till internkontrollplan. 
Respektive avdelningschef utfor kontroller enligt plan. 

Vid delrapporteringen i september 201910 framgick att det fanns mindre avvikelser for tva 
kontrollmoment medan det for ett kontrollmoment konstaterades en avvikelse. Atgarder 
framgar under rubriken "Larande och forbattringsarbete". Namnden beslutade att god
kanna uppfoljningen utan kommentarer. 

I januari 2020 har en uppfoljning for 2019 gjorts11 . Samma avvikelser som vid delrappor
teringen i september framkom. 
Uppfoljning av ekonomi och verksamhet har, som tidigare namnts, skett lopande under 
2019. 

5 Miljo- och samhallsnamnden 2019-05-29 § 113, diarienr 00139-2019 
6 Kommunfullmaktige 2019-06-20 § 107 diarenr 00323-2019 
7Miljo- och samhallsnamnden 2019-09-25§ 185, diarienr 00139-2019 
8 Miljti- och samhallsnamnden 2020-01 -29 § 8 diarienr 00033-2020 
9 Miljti- och samhallsbyggnadsnamnden 2019-02-27 § 49, diarienr 001063-2019 
10 Miljo- och samhallsnamnden 2019-09-25 § 186, diarienr 00186-2019 
11 Miljti 2020-01-29 § 9, diarienr 00034-2020 
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5.3.2 Genomfor namnden riskanalyser av uppdrag och verksamhet? 

Genomford riskinventering finns dokumenterad i Stratsys enligt avsnitt 5.3.1 ovan. 

Vidare har forvaltningen svarat att det gars risk- och konsekvensanalyser samt handlings
planer vid varje starre verksamhetsforandring som behandlas i fo:rvaltningens samver
kansgrupp och namnd. 

5.3.3 F~r namnden ~terrapportering av beslut som fattas p~ delegation? 

Enligt den nya kommunallagen far namnden sjalv besluta i vilken utstrackning beslut som 
fattats pa delegation ska anmalas till dem. Lagen styr inte hur protokollen ska utformas 
avseende detta mer an att beslutet ska protokollforas och tillkannages vilket innebar att 
det racker att det dokumenteras att ett beslut fattats och att detta tillkannages pa anslags
tavlan. 

I delegationsbestammelser for milja- och samhallsnamnden framgar att delegationsbeslut 
skall anmalas till namnden vid pafoljande sammantrade. 

Aterrapportering av delegationsbeslut har gjorts vid samtliga ordinarie sammantraden 
2019. Beslutet hanvisar till en daterad lista som finns med som underlag for beslut. Dele
gationsbeslut registreras i tre olika system och forteckningen ser olika ut for de olika sy
stemen. De beslut som benamns "Samhallsbyggnad Bygg" innehaller tydliga beslut, dele
gater samt hanvisning till aktuellt arende i delegationsordningen. De beslut som benamns 
"Ciceron, Bygg-R, adress- och lagenhetsregister" och "Ecos" ar inte lika tydliga. 

Vi har tagit del av delegationslistorna fran tre av arets sammantraden for att verifiera att 
beslut har fattats i enlighet med delegationsbestammelserna. Stickprovsgranskningen har 
visat att delegationsbestammelserna har foljts. 

5.3.4 Foljer protokollen kommunallagen? 

Av vad som framgar av namndens protokoll har dessa justerats och anslagits i enlighet 
med kommunallagen. Av protokollen framgar vilka ledamater som narvarat och vilka 
arenden som handlagts. 

Bedomning 

Namnden bedriver ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende 
bade verksamhet och ekonomi. Riskanalyser genomfors men av de beskrivna ruti
nerna framgar att analyserna till stor del gars av forvaltningen. 

Fattade delegationsbeslut har anmalts vid namndens sammantraden. Det framgar 
dock inte tydligt av protokollen vad som har beslutats. Namnden kan med fordel 
bifoga en forteckning av delegationsbesluten dar det framgar delegat, vad som be
slutats och diarienummer for att kunna identifiera besluten. 

Namndens beslut har diarieforts och anslagits i tid. 
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Den grundlaggande granskningen visar att namnden i huvudsak har haft en tillfredsstal
lande styrning, uppfoljning och kontroll av sin verksamhet men med vissa forbattringsat
garder. 

Vi rekommenderar namnden att: 

Sakerstalla att detaljbudget faststalls. 

Sakerstalla att det finns forutsattningar for att kunna ma.ta samtliga faststallda 
mal. 

Tydligare redogora i protokollen vilka delegationsbeslut som fattats for att saker
stalla medborgarnas insyn. 

6 KVALITETSSAKRING 

Berorda uppgiftslamnare och verksamhetsansvariga har faktagranskat lamnade uppgifter 
som finns med i revisionsrapporten. 

Projektledare svarar for kvalitetssakring gentemot uppgiftslamnare och av de insamlade 
uppgifter som anvands i analysen. Projektledaren har det primara ansvaret for att den 
analys och de bedomningar och forslag som fors fram ar tillrackligt underbyggda. 

Ansvarig for kvalitetssakring har det overgripande ansvaret for att kontrollera om gransk
ningen har en tillracklig yrkesmassig och metodisk kvalitet samt att det finns en overens
stammelse mellan revisionsfragorna/kontrollmalen, metoder, fakta, slutsatser/bedom
ningar och framforda forslag. 

7 ANSVARIGA FOR GRANSKNINGENS GENOMFORANDE 

K vali tetssakring: 

/!1':lfit, 
Revisionsdirektor 


