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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

I Uppvidinge kommun är miljö- och byggnadsnämnden ansvarig för myndighetsverksamheten inom 

miljö- och byggnadsområdet. Verksamheten är en viktig del i den samhällsservice som invånare 

och företag behöver för att kunna leva och driva företagsverksamhet i kommunen. 

Revisorerna i Uppvidinge kommun har i sin riskanalys uppmärksammat miljö- och byggnadsnämn-

dens verksamhet. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Bedriver miljö- och byggnadsnämnden en ändamålsenlig verksamhet med en tillräcklig intern kon-

troll 

1.3. Revisionskriterier 

 Gällande lagstiftning, exempelvis miljöbalken, PBL, livsmedelslagen med mera 

 Kommunallagen 

 Reglementen för miljö- och byggnadsnämnden 

 Delegationsordning miljö- och byggnadsnämnden 

 Budget 2019 

1.4. Kontrollmål 

 Det finns tydliga mål för verksamheten 

 Planeringen av verksamheten är ändamålsenlig 

 Organisationen är ändamålsenlig 

 Ansvarsfördelningen inom nämndens verksamhetsområde är ändamålsenlig 

 Nämnden följer upp hur brukarna ser på verksamheten 

 Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och rapporteras till nämnden 

1.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med politiker och tjänstemän. 

Följande personer har intervjuats, ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, 

förvaltningschefen, byggnadsinspektören, livsmedelsinspektören samt miljö- och hälsoskyddsin-

spektör.  

Följande dokument har gåtts igenom: reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, budget år 

2018, delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden, behovsutredning 2019 för tillsyn enligt 

miljöbalken och livsmedelsförordningarna, årsredovisning år 2018, internkontroll plan 2018 och 

2019 samt protokoll från nämnden år 2019. 

Rapporten av har sakgranskats av förvaltningschefen. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
2.1. Allmänt 

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde enligt gällande reglemente (antaget av kommun-

fullmäktige x datum) omfattar följande uppgifter: 

 Miljöbalken 

 Livsmedelslagen 

 Smittskyddslagen 

 Samt de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnd inom miljö- och häl-

soskyddsområdet 

 Plan- och bygglagen 

 Samt de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden enligt plan- och 

bygglagen. 

2.2. Det finns tydliga mål för verksamheten 

2.2.1. Iakttagelser 

I budgeten för år 2019 har kommunfullmäktige antaget mål utifrån följande perspektiv(endast mål 

som berör miljö- och byggnadsnämnden enligt budgeten): 

1. Uppvidingebon 

a. Vi är en attraktiv boendekommun 

i. Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka i 

ii. Vi har god planberedskap 

iii. Vi erbjuder attraktiva boenden 

b. Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet 

i. Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet 

ii. Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet mot våra företag 

2. Samhällsutveckling 

a. Vi har en god service gentemot våra företag 

b. Vi har ett diversifierat och växande näringsliv 

3. Medarbetare och organisation 

a. Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare 

i. Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag 

b. Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa 

i. Våra medarbetare har god hälsa 

c. Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation 

i. Vi har en digitaliserad verksamhet 

ii. Vi driver utvecklingsarbete i samverkan 

4. Ekonomi 

a. Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll 

i. Vi hag god budgetdisciplin 

ii. Vi har en hållbar investeringstakt 
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För varje område finns indikatorer, nuvärde och mål för år 2019. Exempel på indikatorer: vi har ett 

gott bemötande, här ska SKL undersökning Insikt användas, som mäter hur de som haft kontakt 

med miljö- och byggnadsförvaltningen upplever bemötandet från förvaltningen. Inom medarbetar-

området handlar det om motivation, ledarskap och styrning som mäts via enkäter till personalen. 

Inom området effektiv och utvecklingsorienterad organisation handlar det exempelvis om antalet 

erbjudna e-tjänster. 

 

Förvaltningen har även arbetat utifrån de mål som ingick i 2018 års budget.   

 

Det som är mest styrande för nämndens verksamhet är den lagstiftning som nämnden ska verka 

inom. Utöver ovanstående mål från budgeten år 2019 och antagen av kommunfullmäktige, har 

nämnden beslutat om att de som erlägger en årlig avgift inom miljö- och livsmedelsområdet ska få 

tillsyn varje år samt att bygglov och startbesked ska ges inom en månad från att handlingarna är 

kompletta. Enligt intervjuerna klarar nämnden av att lev upp till dessa två mål.  

 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns mål för verksamheten både på fullmäktigenivå och på nämndsnivå. Flera 

av målen som är beslutade av kommunfullmäktige är tydliga och mätbara då de är kopplade till 

olika indikatorer. Men där målen inte är tydliga eller mätbara så bör nämnden bryta ner dessa och 

besluta om vilka aktiviteter som de ska göra för att leva upp till målen. Kontrollmålet bedöms som 

uppfyllt. 

2.3. Planeringen av verksamheten är ändamålsenlig 

2.3.1. Iakttagelser 

Enligt miljötillsynsförordningen ska det finna en aktuell utredning över tillsynsbehovet för ansvars-

områden enligt miljöbalken. Förvaltningen har inom miljöbalkens område samt livsmedelsförord-

ningen upprättat en behovsutredning. I utredningen beskrivs tillgängliga personalresurser och an-

talet objekt som det ska ske någon form av tillsyn av. Enligt intervjuerna så upplevs inte utredning-

en påverka inriktningen på den dagliga verksamheten i någon större utsträckning. Det framförs i 

intervjuerna att arbetet i större utsträckning skulle utgå ifrån ett riskperspektiv. Idag är målet att alla 

som erlägger en årlig avgift ska få ett tillsynsbesök. Detta mål klarar förvaltningen av att leva upp 

till enligt intervjuerna.   

Nämnden har fastställt kontrollplan för livsmedelskontroll § 11 och tillsynsplan för miljöbalken § 40.  

Inom byggområdet så hanteras ärenden i den takt som de kommer in. Byggnadsinspektören försö-

ker att arbeta proaktiv och informera, då det underlättar i samband med hanteringen av exempelvis 

bygglovsansökningarna. Målet som finns är att alla bygglovsansökningar ska behandlas inom en 

månad från att handlingarna är kompletta. Enligt intervjuerna klarar verksamheten detta. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2019 och som nämnden har fast-

ställt. Planen kommer att följas upp i december 2019. Exempelvis på granskningsområden är: 

 Vilka ärenden kan avslutas 

 Kan alla medarbetare förvaltningens mål 

 Dokumentation 

 

Till varje område finns det en riskbild beskriven, en riskbedömning, åtgärder/kontrollmoment, om-

fattning (vilka som berörs), ansvarig för området samt vem det ska rapporteras till och när resulta-

tet ska rapporteras. Planen är upprättade av förvaltningen.  
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2.3.2. Bedömning 

Inom både miljö- och byggområdet bedömer vi att planeringen av verksamheten kan utvecklas. I 

detta arbete behöver nämnd, förvaltningsledning och personal vara mer delaktiga. Vi bedömer att 

det behöver tas ett mer samlat grepp om planeringen av den dagliga verksamheten och att det 

sker löpande avstämningar hur de olika handläggarna ligger till i förhållande till den planering som 

är fastlagd. Planeringen behöver också i större utsträckning utgår från ett riskperspektiv, var gör 

personalresurserna bäst nytta för att nämnden och förvaltningen ska leva upp till både lagstiftning 

och mål för verksamheten. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.  

2.4. Organisationen är ändamålsenlig 

2.4.1. Iakttagelser 

Tjänstemannaorganisationen består av följande: 

 

Förvaltningschefen leder arbetat men arbetar också med handläggning inom miljöområdet.  

Administrationen består av en förvaltningssekreterare. 

Inom plan och bygg finns: byggnadsadministratör, byggnadsinspektör, en tjänsteperson som arbe-

tar med detaljplaner och förhandsbesked inom bygglov samt en tjänsteperson som arbetar med 

kart/mät, GIS och avtalsskrivning inom markområdet. 

Inom miljöområdet finns livsmedelsinspektör och två miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 

Enligt intervjuerna upplevs organisationen som tillräcklig utifrån kommunens storlek. Samtidigt 

påtalas att det är sårbart då personalen har sina specialistområden.  

2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att organisationen är ändamålsenlig för att kunna hantera nämndens ansvarsområden. 

Samtidigt ska noteras att den är sårbar vid vakanser. I detta sammanhang skulle en samverkan 

med andra kommuner kunna minimera denna sårbarhet. Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

 

Förvaltningschef 
1,0

Plan och bygg 
4,0

Miljö 

3,0

Administration 
1,0
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2.5. Ansvarsfördelningen inom nämndens verksamhetsområde är ända-

målsenlig 

2.5.1. Iakttagelser 

Samtliga intervjuade anser att delegationen är på en nivå som bidrar till att verksamheten kan bed-

rivas på ett ändamålsenligt sätt. Gällande delegationsordning är från 2015-11-19 § 131. Nämnden 

fattar exempelvis beslut om det är mindre avvikelser från gällande detaljplan, när det blir avslag på 

någon form av ansökan eller utdömande av vite. 

Det uppfattas att delegationen är mer långtgående inom miljöområdet i jämförelse med byggområ-

det. Samtidigt ges det uttryck för att nämndens intresse är betydligt mycket större inom byggområ-

det i jämförelse med miljöområdet (inklusive livsmedel). 

2.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att ansvarsfördelningen inom nämndens ansvarsområde är ändamålsenlig. Vi anser 

att delegationsordningen en gång per år behöver gås igenom och eventuellt revideras. Kontrollmå-

let bedöms som uppfyllt. 

2.6. Nämnden följer upp hur brukarna/kunderna ser på verksamheten 

2.6.1. Iakttagelser 

Förvaltningen har skickat ut enkäter till företag och privatpersoner som varit i kontakt med förvalt-

ningen. Men det har varit svårt att få in några svar. Därför har nämnd och förvaltning beslutat att 

använda sig av SKL mätning Insikt som mäter hur personer och företag upplever myndighetsutöv-

ningen i kommunen. Förvaltningen tar även del av Svenskt Näringslivs rankning där även myndig-

hetsdelar ingår. 

2.6.2. Bedömning 

Vi noterar att nämnden inte på ett strukturerat sätt följt upp hur brukarna/kunderna ser på verk-

samheten. Vi anser att det är viktigt att nämnden och förvaltningen använder de undersökningar 

som görs för att kunna utveckla sin verksamhet. Samtidigt noterar vi att nämnden under år 2019 

ska delta i SKL insikt. Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 

2.7. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och rappor-

teras till nämnden 

2.7.1. Iakttagelser 

Uppföljning av verksamheten sker framförallt i samband med kommunens upprättande av delårs-

rapport och årsredovisning. Några andra uppföljningar sker inte till nämnden avseende verksam-

heten. Det ges uttryck för att det skulle vara önskvärt att nämnden i större utsträckning gjorde upp-

följningar av hur verksamheten ligger till i förhållande till den planering som är gjord. 

Ekonomisk uppföljning presenteras för nämnden från och med mars månad på övergripande nivå.  

Internkontrollplanen för år 2018 har rapporterats tillbaka till nämnden i december 2018. Där det 

bedömdes att det inte fungerade fullt ut, där ska arbetet fortsätta, enligt dokumentationen. 

2.7.2. Bedömning 

Vi bedömer att uppföljningen av ekonomin fungerar på ett tillfredsställande sätt och rapporteras till 

nämnden. Däremot bedömer vi att uppföljningen av verksamheten kan utvecklas och att handläg-

garna ges möjlighet att exempelvis komma och rapportera hur verksamheten ligger till i förhållande 

till upprättad planering. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 
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 Revisionell bedömning 
Vi bedömer att miljö- och byggnadsnämnden i allt väsentligt bedriver en ändamålsenlig verksam-

het och med en tillräcklig intern kontroll. Vi grundar vår bedömning på: 

Det finns mål antagna i fullmäktige som berör nämndens verksamhet och mål som nämnden själva 

beslutat om.  

Det finns en planering av verksamheten men att denna kan utvecklas ytterligare. Det vi ser som ett 

utvecklingsområde är att planeringen inom miljöområdet skulle kunna bli mer riskbaserad, var gör 

resurserna bäst nytta.   

Organisationen för att bedriva verksamheten bedöms utifrån kommunens storlek vara ändamåls-

enlig. Samtidigt är den sårbar då personalen har specifika arbetsuppgifter som det till stor del an-

svarar för helt själva. Nämnden bör överväga hur de ska kunna säkerställa att verksamheten kan 

bedrivas om det uppstår vakanser. 

Ansvarsfördelningen är ändamålsenlig, besluten tas på en bra nivå för att kunna bedriva en effektiv 

verksamhet. Det som noteras är att nämndens sammanträden till största delen behandlar ärenden 

som är inom byggområdet. Nämnden behöver säkerställa att uppföljning även sker av miljöområ-

det i större utsträckning. 

Nämnden och förvaltningen har försökt att följa upp hur företag och personer ser på förvaltningens 

arbete. Men svarsfrekvensen har varit låg. Därför har nämnden och förvaltningen beslutat att delta 

i Insikt (SKL) och den undersökning som görs för kunder som varit i kontakt med nämndens verk-

samhet under år 2019, vilket vi ser som positivt. 

Nämnden följer upp ekonomin regelbundet. Uppföljning av verksamheten sker i huvudsak i sam-

band med upprättandet av delårsrapport och årsredovisning. Vi bedömer att verksamheten kan 

följas upp mer regelbundet och utgå ifrån den planering som är gjord. 

3.1. Bedömning utifrån kontrollmålen 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns tydliga mål för verksamheten 

 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns mål för verk-
samheten både på fullmäktigenivå 
och på nämndsnivå. Flera av målen 
som är beslutade av kommunfullmäk-
tige är tydliga och mätbara då de är 
kopplade till olika indikatorer. Men 
där målen inte är tydliga eller mät-
bara så bör nämnden bryta ner dessa 
och besluta om vilka aktiviteter som 
de ska göra för att leva upp till målen. 

 

Planeringen av verksamheten är ända-
målsenlig 

 

Delvis Uppfyllt 

Inom både miljö- och byggområdet 
bedömer vi att planeringen av verk-
samheten kan utvecklas. I detta ar-
bete behöver nämnd, förvaltnings-
ledning och personal vara mer del-
aktiga. Vi bedömer att det behöver 
tas ett mer samlat grepp om plane-
ringen av den dagliga verksamheten 
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och att det sker löpande avstämning-
ar hur de olika handläggarna ligger till 
i förhållande till den planering som är 
fastlagd. Planeringen behöver också i 
större utsträckning utgår från ett risk-
perspektiv, var gör personalresurser-
na bäst nytta för att nämnden och 
förvaltningen ska leva upp till både 
lagstiftning och mål för verksamhet-
en. 

Organisationen är ändamålsenlig 

 

Uppfyllt 

Vi bedömer att organisationen är 
ändamålsenlig för att kunna hantera 
nämndens ansvarsområden. Samti-
digt ska noteras att den är sårbar vid 
vakanser. I detta sammanhang skulle 
en samverkan med andra kommuner 
kunna minimera denna sårbarhet.  

 

Ansvarsfördelningen inom nämndens 
verksamhetsområde är ändamålsenlig 

 

Uppfyllt 

Vi bedömer att ansvarsfördelningen 
inom nämndens ansvarsområde är 
ändamålsenlig. Vi anser att delegat-
ionsordningen en gång per år behö-
ver gås igenom och eventuellt revide-
ras. 

 

Nämnden följer upp hur brukarna ser på 
verksamheten 

 

Delvis uppfyllt 

Nämnden och förvaltningen har gjort 
försöka via enkäter till företag och 
privatpersoner få feedback på för-
valtningens arbete, svarsfrekvensen 
har varit för låg. Vi noterar att nämn-
den under år 2019 ska delta i SKL 
insikt. 

 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi 
sker regelbundet och rapporteras till 
nämnden 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att uppföljningen av eko-
nomin fungerar på ett tillfredsstäl-
lande sätt och rapporteras till nämn-
den. Däremot bedömer vi att uppfölj-
ningen av verksamheten kan utveck-
las och att handläggarna ges möjlig-
het att exempelvis komma och rap-
portera hur verksamheten ligger till i 
förhållande till upprättad planering. 
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3.2. Rekommendationer 

Vi rekommenderar följande: 

 Att nämnden utifrån fullmäktiges mål går igenom vilka aktiviteter som ska göras för att leva upp 

till målen. 

 Att nämnden och förvaltningens planering i större utsträckning sker utifrån ett riskperspektiv. 

 Att verksamhetsuppföljningen utvecklas, exempelvis att handläggarna regelbundet rapporterar 

till nämnden hur de ligger till i förhållande till nämndens mål och den upprättade planeringen. 

 Att nämnden och förvaltningen gör en uppföljning i december, efter att nämnden varit verksam 

under ett år, vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra och om det är något som 

behöver justeras. 

 

 

2019-09-20 
 
 
 
 
 

  

Lisa Åberg 
Uppdragsledare 

 Pär Sturesson 
Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppvidinge kommun enligt de villkor och 

under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2018-11-16. PwC ansvarar inte utan 

särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rap-

port. 


