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1. Inledning

1.1 Syfte med granskningen

Kommunens tillsynsarbete styrs i första hand av miljöbalken, som trädde i kraft den 1 ja-
nuari 1999. Balken anger vilket ansvar den kommunala myndigheten har. Andra styrande
lagar är livsmedelslagen och djurskyddslagen. Sverige fick 2006 en ny livsmedelslag som
ställer höga krav på såväl verksamhetsutövarna som på tillsynsmyndigheten.

En stor del av kommunens miljöarbete utgörs av tillsynsarbetet, det vill säga myndighets-
utövningen. Revisorernas möjlighet att granska myndighetsutövning mot enskild är be-
gränsad enligt kommunallagen. Planering och uppföljning av verksamheten utifrån all-
männa utgångspunkter är dock möjlig att granska.

Revisorerna i Vallentuna kommun har givit PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genom-
föra granskningen av kommunens tillsynsarbete.

Syftet med granskningen är att bedöma om myndighetsnämnden för teknik och miljö i
Vallentuna kommun har tillfredsställande rutiner för planering och genomförande av till-
synsverksamheten inom framför allt livsmedelsområdet. Utgångspunkten i denna gransk-
ning är de krav som framför allt ställs i miljöbalken och livsmedelslagen.

Granskningen har genomförts under 2009.

1.2 Revisionsfråga

Revisionsfrågan som ska besvaras i granskningen är om myndighetsnämnden för teknik
och miljö har tillfredsställande rutiner för planering och uppföljning av tillsynsverksamhe-
ten.

För att svara på revisionsfrågan har följande granskats:

 Genomförs verksamheten enligt nämndens tillsynsplan?
 Hur hanteras avvikelser?
 Hur ser kostnadstäckningen ut inom verksamheten?

1.3 Avgränsning

Granskningen har genomförts via:

 Genomgång av handläggningsrutiner.
 Genomgång av tidsplanering.
 Intervjuer med chef för verksamheten, handläggare och nämndens ordförande.
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 Kontroll av hur uppföljning och rapportering samt avvikelserapportering sker
inom enheten och till nämnden avseende kontroll av miljöskydd och livsme-
delsområdet.

Granskningen avgränsas till att avse det ansvar myndighetsnämnden för teknik och miljö
har vad gäller miljö- och hälsoskyddstillsynen.

2. Lagstiftning

Omfattningen av den lokala tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet är idag mycket
stor. I och med miljöbalken (1998:808) har nya utökade arbetsuppgifter lagts på miljö-
och hälsoskyddsnämnder som är tillsynsmyndighet, som utöver länsstyrelsen och centrala
myndigheter, enligt balken och har det operativa ansvaret i kommunen.

Sedan 2006 har Sverige antagit en ny livsmedelslag (2006:804). Lagen innebär ökade krav
på de enskilda verksamhetsutövarna, vilket även medfört ökade arbetsuppgifter för till-
synsmyndigheterna. Den nya lagen kräver att samtliga verksamheter ska omgodkännas,
efter kontroll. I och med den nya lagen har även en ny avgiftsförordning (2006:1166) på
livsmedelsområdet antagits. Kommunen är bunden av denna nya avgiftsförordning och
kan således inte välja andra modeller. Den nya taxan innebär väsentligt ökade kostnader
för många företag. Kommunen är bunden av denna nya taxa och kan således inte välja
andra modeller för taxesättning. Det är dock fullmäktige i respektive kommun som be-
stämmer nivån på taxan.

De grundläggande regelverken för miljö- och hälsoskyddsarbetet är alltså miljöbalken,
livsmedelslagen samt smittskyddslagen. Utöver dessa regelverk finns ett stort antal för-
ordningar som gäller för verksamheten. Miljöbalken innefattar i sig cirka 60 förordningar.

I tillsynsmyndighetens uppgifter ingår enligt bland annat tillsynsförordningen 7 § att:

 Kontrollera att miljöbalken och övrig lagstiftning följs.

 Vidta åtgärder så att rättelse sker.

 Åtalsanmäla straffbara överträdelser.

 Handlägga anmälningsärenden.

 Informera och rapportera till tillsynsmyndigheter regionalt och centralt.

 Planera och utreda det egna tillsynsbehovet och upprätta tillsynsplan respektive
kontrollplaner.
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3. Myndighetsnämnden för teknik och miljö

3.1 Ansvar och uppgifter

Myndighetsnämnden för teknik och miljö ska enligt reglemente fullgöra kommunens till-
synsuppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt
miljöbalken, livsmedelslagen och smittskyddslagen ska fullgöras av den kommunala
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden har utöver detta ansvar för bygglov/anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL)
samt vissa ytterligare uppgifter inom plan och byggområdet.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

3.2 Mål och arbetssätt

Nämndens målsättningar antas med utgångspunkt från de kommunövergripande mål som
kommunfullmäktige beslutar om i Kommunplanen. Nämnden har antagit mål under två av
fullmäktiges prioriterade områden: Tillväxt och utveckling samt God miljö – för en lång-
siktigt hållbar utveckling.

Nämnden mål för 2008-2010 ser ut på följande sätt:

1. Inkommande ansökningar och anmälningar ska bekräftas skriftligt inom tre dagar. I
bekräftelsen ska det bland annat ingå information om ungefärlig handläggningstid och
ansvarig handläggare.

2. Verksamhetsutövare som betalar årlig kontroll-/tillsyns avgift ska besökas enligt plan.

3. Tillsyn ska bedrivas utifrån riskvärdering av verksamheterna.

4. Enklare tillstånd och förfrågningar ska hanteras genom e-tjänster.

5. Det ska tas fram tjänstedeklarationer för hanteringen av anmälningar/ansökningar om
värmepumpar och enskilda avlopp. I deklarationerna ska det framgå handläggningstid,
kostnader samt krav på anmälningarna/ansökningarna.

6. Arbetet med tjänstedeklarationer ska också omfatta enkätundersökning avseende
nämndens handläggning av anmälningar/ansökningar om värmepumpar och enskilda
avlopp.

7. Nämnden ska delta i planeringen och aktivt följa effekterna av de åtgärder som vidtas
för att nå målet siktdjupet i Vallentunasjön överstiger 1,0 meter 2010.

8. Nämnden ska bedriva en aktiv tillsyn för att minska belastningen av näringsämnen och
föroreningar i kommunens sjöar och vattendrag genom tillsyn av verksamhetsutövare
och enskilda avlopp.
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9. Nämnden ska bevaka genomföranden av detaljplaner samt anläggningen av våt-
marksparken i Björkby-Kyrkviken.

10. Nämnden ska delta aktivt i arbetet med att ta fram lokala miljömål för Vallentuna
kommun.

11. Nämnden ska vid tillsyn/kontroll bevaka att hänsyn tas till de nationella miljömålen.

Nämndens mål för perioden 2009-2010 ser ut enligt följande:

1. Tjänstedeklarationer ska tas fram senast 2010 för hanteringen av anmälning-
ar/ansökningar om värmepumpar och enskilda avlopp. I deklarationen ska det framgå
handläggningstid, kostnader samt krav på anmälningar/ansökningar.

2. Det ska tas fram två e-tjänster under perioden.

3. Nämnden ska bedriva en aktiv tillsyn för att minska belastningen av näringsämnen och
föroreningar i kommunens sjöar och vattendrag genom tillsyn av verksamhetsutövare
och enskilda avlopp.

4. Nämnden ska delta aktivt i arbetet med att ta fram lokal miljömål för Vallentuna
kommun.

5. Verksamhetsutövare som betalar årlig kontroll-/tillsynsavgift ska besökas enligt plan.

6. Tillsynen ska prioriteras utifrån riskvärdering av verksamheterna.

7. Under perioden ska en inventering och klassificering av nedlagda deponier genomfö-
ras.

8. Tillsyn ska göras på 10 % av äldre befintliga avlopp per år.

Nämnden sammanträder cirka en gång per månad, totalt runt 10 sammanträden per år.
Nämnden ansvarar inte för den tjänstmannagrupp som servar förvaltningen. Miljö- och
bygglovsenheten ingår i samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

Under senare år har mycket diskussion kring beroende och jäv avseende miljö- och hälso-
skyddsarbetet pågått i den offentliga debatten. Ett resultat av detta har blivit en ny jävsre-
gel i kommunallagen 6 kap. 25 §. Den nya regeln anger att en kommunanställd inte får
vara knuten till en verksamhet som han i sitt arbete ska bedriva tillsyn över. Inom sam-
hällsbyggnadsförvaltningen finns idag verksamhet som miljöenhetens handläggare ska
bedriva tillsyn över. Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för personal och bud-
get inom miljöenheten.

Nämnden har dock i delegationsordningen delegerat beslutanderätten endast till personal
inom miljöenheten när det gäller tillsyn över kommunens verksamheter.
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3.3 Miljö- och bygglovsenheten

Miljö- och bygglovsenheten består totalt av 12 medarbetare och en enhetschef. I denna
granskning ingår dock endast de som arbetar med miljö- och hälsoskyddstillsynen, totalt
sju handläggare och en chef. En handläggare är dock på barnledighet och rekrytering av
vikarie pågår.

Administrativt stöd erhålls från en gemensam enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

4. Planering och rutiner för verksamheten

4.1 Tillsynsplanering

Lagstiftaren ställer krav på miljö- och hälsoskyddsmyndigheten att årligen göra en till-
synsutredning och utifrån detta utarbeta en tillsynsplan inom miljöbalkens område. Myn-
digheten ska vidare göra kontrollplaner för den livsmedelskontroll som ska genomföras
under året.

4.1.1 Tillsynsutredning 2008

Miljö- och bygglovsenheten utarbetar årligen en tillsynsutredning enligt de krav som ställs
på myndigheten i förordningen till miljöbalken samt i livsmedelslagen. Tillsynsutredning-
en identifierar de verksamhetsområden som nämnden ansvarar för och försöker beräkna
hur mycket tid den tillsyn enheten har att utföra kommer att ta.

Tillsynsutredningen för 2008 innehåller inte någon sammanfattning där det framgår enhe-
tens totala resursbehov.

4.1.2 Verksamhetsplan 2008

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på de mål nämnden ställt upp för perioden. Verk-
samhetsplanen för 2008 var dock ett förvaltningsdokument och antogs inte av nämnden.

I verksamhetsplan tydliggörs att de resurser som enligt tillsynsutredningen behövs för att
uppnå nämndens samtliga mål, inte finns tillgängliga inom enheten. Bygg- och miljöenhe-
ten anger därför att målen som man främst kommer att arbeta med är nämndens mål nr 1,
2 och 8. Det område som enheten redan i verksamhetsplanen anger inte kommer att kunna
genomföras enligt tillsynsutredningen är periodisk tillsyn av miljöfarliga verksamheter
och hälsoskyddsverksamheter. Här beräknas kunna genomföras knappt 300 timmar mot ett
behov av cirka 1200 timmar. Anledning till detta var att enheten under denna period hade
en långtidssjukskrivning. För övriga verksamhetsområden utgör planerad tid för tillsy-
nen/kontrollen i princip motsvarande det enligt tillsynsutredningen utgör behovet. Det
framgår dock inte hur mycket enheten tvingats prioritera bort totalt.

4.1.3 Tillsynsutredning 2009

Utredningen är fördelad på områdena miljöskydd, enskilda avlopp, förorenad mark, hälso-
skydd, livsmedel, dricksvatten samt allmänt. Varje område är i sin tur fördelat på allmänt,
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planerad tillsyn samt oplanerad tillsyn. Utredningen visar hur många timmar respektive
område beräknas behöva.

Tillsynsutredningen för 2009 visar att antalet medarbetare beräknas till 6,5 tjänster. Varje
tjänst omfattar totalt 1600 timmar. Totalt har enheten 10 400 timmar till sitt förfogande.
Denna tid ”matchas” sedan med den totala tiden för verksamheterna enligt tillsynsutred-
ningen. Tillsynsutredningen för 2009 visar ett behov av totalt 15 270 timmar. Detta med-
för att enheten saknar cirka 5000 timmar för att kunna utföra allt som utredningen beskri-
ver. Detta motsvarar drygt tre tjänster.

Nämnden är inte involverad i arbetet med tillsynsutredning.

4.1.4 Tillsynsplan 2009

Tillsynsutredningen ska resultera i en tillsynsplan. Miljö- och bygglovsenheten utarbetar
tillsynsplanen med utgångspunkt från de mål nämnden har antagit. Utifrån tillsynsutred-
ningen och nämndens mål görs prioriteringar för året. Eftersom behovet överstiger antal
tillgängliga timmar, måste vissa områden prioriteras bort.

Även för år 2009 görs en kraftig nedskärning av tid som planeras inom området miljö-
skydd. Planerad tillsyn av c- och u-anläggningar1 prioriteras inte, eftersom personalpro-
blematiken kvarstod inför 2009.

Tillsynsplanen för år 2009 har även antagits av nämnden.

4.2 Genomförandeplan

Med utgångspunkt från nämndens mål, tillsynsutredning och tillsynsplan samlar miljö-
och byggenheten samtliga mål i dokumentet genomförandeplan. Planen anger vilka kom-
munövergripande mål som finns, nämndens mål samt miljö- och byggenhetens egna mål.
Vidare anges vilka aktiviteter som ska genomföras, vem/vilka som ansvarar, budget, tid-
plan samt uppföljning på enheten.

4.2.1 Våra kommentarer

Vi bedömer att enheten har ett tydligt och strukturerat sätt att planera verksamheten. Till-
synsutredningen för 2009 klargör vilket behov av personalresurser som finns inom enhe-
ten. Därefter görs prioriteringar i tillsynsplaneringen utifrån den faktiska personalstyrka
enheten har.

Vi noterar att det funnits och fortfarande finns, stora avvikelser mellan resursbehov och
tillgängliga resurser inom framför allt miljöskyddstillsynen. Detta är inte tillfredsställande.
Nämnden kan på detta vis inte uppfylla de krav som lagstiftaren ställer.

1 c- och u-anläggningar är miljöfarlig verksamhet såsom bensinstationer, verkstäder, solarier m.m.
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5. Arbetssätt inom miljöenheten

5.1 Rutiner och arbetsfördelning

Miljöenheten arbetar i ärendehanteringssystemet Ecos för miljö- och hälsoskyddstillsynen.
I detta system registreras samtliga tillsynsobjekt. Allt som händer i objekten registreras i
systemet.

Enheten har under ett antal år arbetar med tidredovisningssystem. Systemet har dock varit
mycket detaljerat och inte använts i tillräcklig omfattning inom enheten. Detta har medfört
att uppföljning utifrån tidredovisningen inte kunnat göras.

Enheten har sedan början av 2009 infört ett nytt tidredovisningssystem. Detta system är en
enklare variant, där fokus ligger på hur arbetet fördelas mellan enhetens olika verksamhe-
ter och fördelning mellan planerat och oplanerat tillsynsarbete. Idag är tidredovisningen i
princip utformad utifrån den uppställning som finns i tillsynsplan. Detta för att förenkla
möjlighet till uppföljning. Tanken är att tidredovisningen ska kunna fungera som ett un-
derlag för den årliga tillsynsutredningen och tillsynsplanen.

Enheten har även arbetat med processkartläggning under 2009. Syftet med detta är klar-
lägga hur arbetsfördelning mellan såväl handläggare och administration ska se ut, som ar-
betsfördelningen mellan handläggare. Kartläggningen handlar också om att effektivisera
tillsynsprocesserna.

Miljö- och bygglovsenheten har för år 2009 utarbetat ett dokument avseende funktionsbe-
skrivningar för de olika tjänsterna inom enheten. I dokumentet beskrivs vilka uppgifter
funktionerna innehåller samt vilka som är ansvariga för de olika uppgifterna. För miljöen-
heten är uppdelning gjord utifrån enhetsledning, samordning av miljögrupp, miljöskydd,
hälsoskydd samt livsmedel. Av dokumentet framkommer vilket ansvar respektive medar-
betare har inom sitt verksamhetsområde.

Enheten har vidare gjort en arbetsfördelning mellan miljöenheten och administrativa enhe-
ten vad gäller arbetet i Ecos. Administrationen ska registrera nya ärenden, registrera in-
kommande handlingar samt förbereder inför nämndssammanträden.

5.1.1 Våra kommentarer

Vi bedömer att miljö- och byggenheten har utvecklat tydliga rutiner för hur tillsynsarbetet
ska genomföras. Enheten har utvecklat funktionsbeskrivningar och även arbetsfördelning
mellan administration och handläggarna, vilket är positivt. Vår bedömning är dock att stor
del av den samlade administrationen ligger på handläggarna, vilket kan vara negativt ur ett
effektivitetsperspektiv.
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6. Rapportering och uppföljning

6.1 Verksamhetsberättelse 2008

Nämndens verksamhetsberättelse för år 2008 visar att nämnden gjorde ett mycket litet
ekonomisk underskott, -5 tkr. Vad gäller måluppfyllelse redovisas i verksamhetsberättel-
sen hur många besök som genomförts utifrån antal objekt inom de olika verksamhetsom-
rådena. Nedan redovisas besöken i procent av totalt antal objekt.

Tillsynsområdet (antal objekt) % besök

Miljöskydd u-anläggningar (84) 5 %

Miljöskydd c-anläggningar (47) 21 %

Hälsoskydd (156) 10 %

Djurskydd (229) 12 %

Livsmedel (123) 69 %

Avlopp äldre (2253) 0 %

Avlopp tillkommande (50) 108 %

Antal besök är dock bara ett sätt att mäta i vilken omfattning enheten har gjort en effektiv
och kvalitativ tillsyn under året. Ovan angivna siffror klargör inte hur mycket inkomman-
de ärenden (t ex klagomål) som har hanterats. Det klargör inte heller i vilken omfattning
enheten har arbetat med information och råd till verksamhetsutövarna.

6.2 Löpande rapportering

Nämnden erhåller en kortfattad månadsuppföljning av verksamheterna vid varje samman-
träde. Här anges främst hur de olika verksamheterna ligger till i förhållande till budget.

Under 2009 görs även tertiala uppföljningar av nämndens mål i VaSaRu-rapport. Av den-
na rapport framgår de åtta mål nämnden har antagit, vilken status mål har i dagsläget samt
kommentarer till denna status. Uppföljning som gjorts för första tertialet 2009 visar att ar-
bete pågår avseende fem av nämndens mål, två mål anges ej vara uppfyllda och för ett mål
anges ingenting.

I övrigt sker löpande uppföljning och rapportering inom miljö- och byggenheten. Konti-
nuerliga avstämningar görs mellan handläggare och enhetschef. I de fall avvikelser behö-
ver göras utifrån planeringen, görs detta inom enheten.

Miljö- och bygglovsenheten har i juni 2009 haft en särskild information kring prioritering-
ar och handläggningstider inom miljöområdet för nämnden. Informationen tydliggör att
nämndens mål för 2009 inte kommer att nås fullt ut. Detta främst med anledning av att den
långtidssjukskrivning som funnits, under våren 2009 avslutat sin anställning. Utöver detta
har den vikarie som anställts gått på föräldraledighet. Prioriteringarna görs dock inom mil-
jö- och byggenheten.
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6.3 Verksamhetsberättelse för 2009

Av verksamhetsberättelse för 2009 framkommer att tillsyn inom miljöskyddsområdet ut-
förts endast i mycket liten omfattning. Vidare har livsmedelskontrollen inte utförts i enlig-
het med målen eftersom en tjänst varit obesatt under andra halvåret.

6.3.1 Våra kommentarer

Nämndens verksamhetsberättelse visar vissa nyckeltal kring prestationer. Redovisningen
klargör dock inte huruvida prestationerna motsvarar de uppställda målen i planerna. Detta
minskar värdet av informationen.

Den löpande uppföljning som nämnden tar del av bedömer vi vara mycket knapphändig
vad gäller i vilken utsträckning miljö- och byggenheten klarar de uppställda målsättning-
arna.

Kontinuerlig uppföljning sker inom enheten, vilket är positivt. Vi bedömer dock att nämn-
den borde vara involverad då omprioriteringar måste göras under verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen för 2009 visar att problem att nå målen avseende framför allt mil-
jöskyddstillsynen kvarstår.

7. Ekonomi

7.1 Underlag för kostnader och intäkter

Nettobudget för verksamheten år 2008 uppgick till 2 787 tkr. Utfallet för verksamheten
blev dock ett mindre underskott på 28 tkr. Nämndens budget ligger dock utanför denna
och uppgick till 200 tkr för året. Nämnden gjorde också ett litet underskott på 5 tkr. Verk-
samhetens budget är uppdelad på områdena; miljöskydd, naturvård, hälsoskydd, djur-
skydd2 samt livsmedel.

7.2 Kostnadstäckning

Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten inte
medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövaren ska ha en
fungerande egenkontroll och bekosta erforderliga utredningar och undersökningar.

Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska ställningstagan-
den inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Rio-dokumentet (Polluter
Pays Principle) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med detta som grund haft

2 Djurskyddet återfinns dock inte i budget för 2009 eftersom ansvaret överflyttats till Länsstyrelsen
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som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudprin-
cip ska vara avgiftsfinansierad.

Det finns författningskrav i 7 § tillsynsförordningen att tillsynsmyndigheten ska ha till-
räckligt med resurser och kompetens. För att ha möjlighet att hålla de resurser som behövs
för att bedriva en tillsyn med hög kvalitet är det viktigt att kommunerna använder sig av
de möjligheter som finns till avgiftsuttag.

Grunden i den nya modellen för avgifter inom livsmedelskontrollen, som infördes.2006, är
att varje livsmedelsföretagare ska stå för de kostnader som den ger upphov till. Avgiften
ska baseras på verksamhetens omfattning och risk. Det innebär att den tid som ska läggas
ner på varje företag avgör hur hög avgiften blir. Kontrollmyndigheten måste därför med
jämna mellanrum ta i beaktande om några förändringar har skett av varje livsmedelsob-
jekts omfattning och risk. Om så skett innebär det som regel en förändring av den årliga
kontrollavgiften.

I och med att den nya livsmedelslagen kom, förändrades även avgifterna inom livsmedels-
området. Livsmedelsverket har angivit hur taxorna ska konstrueras utifrån den riskklassi-
ficering som görs i kommunerna avseende objekten. Detta har medfört att kostnadstäck-
ningen avseende livsmedelskontrollen har ökat betydligt.

Miljö- och bygglovsenheten har under 2009 utarbetat ett förslag på riskklassificering även
inom området miljöskydd. Förslag på förändrade taxor har överlämnats till kommunstyrel-
sen under våren.

Myndighetsnämnden för teknik och miljö har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
fasta årliga avgifter ska tas ut för hälsoskyddstillsyn från 2010 och översända föreslagen
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område till kommunfullmäktige för fast-
ställande.

Kommunens nuvarande taxa inom det aktuella området är inte anpassad efter den gällande
lagstiftning. Taxan har även vissa kopplingar till den tidigare taxan för djurskyddstillsyn
(vilken sedan 1 januari 2009 sköts av länsstyrelsen). Nämndens målsättning är att den nya
taxan ska bygga på en riskvärdering av verksamheterna i kommunen. Riskvärderingen in-
nebär att verksamheter med större risk för påverkan på miljön och/eller invånarnas hälsa
ska bli föremål för mer tillsyn. Med den föreslagna taxemodellen kan detta synsätt tilläm-
pas fullt ut. Nämnden har i sin verksamhetsplan för åren 2008 till 2010 målet att kommu-
nens tillsyn ska utgå från riskvärdering. I dag sker detta för den tillsyn som avser livsme-
delsområdet.

Bakgrunden till beslutet är att sedan den 1 januari 2008 har förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd en ny indelning. Den nya indelningen innebär att tidigare taxa
inom miljöbalkens område inte längre stämmer med gällande lagstiftning. I samband med
att förordningen ändrades ändrade även Sveriges kommuner och landsting sitt förslag till
utformning av taxan och har nu ett förslag som bygger på riskklassificering av verksamhe-
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terna. Myndighetsnämnden för teknik och miljö måste på grund av ovanstående ha en ny
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Fullmäktige beslutade 2009-11-09 att fastställa föreslagen taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område från och med 1 januari 2010..

Kostnadstäckningen för år 2008 uppgick för de olika verksamhetsområdena till följande
procentsatser:

Miljöskydd 30 %

Naturvård 0 %

Hälsoskydd 3,5 %

Djurskydd 39 %

Livsmedel 56 %

7.2.1 Våra kommentarer

Nämnden och miljöenheten klarar i stort den budget som tilldelats, vilket är positivt. Vad
gäller kostnadstäckningen har inga uppgifter kring mål avseende detta visats för revisio-
nen, vilket innebär att det inte går att uttala om kostnadstäckningen för miljöenheten är
tillfredsställande.

Den nya livsmedelslagen och avgiftsförordningen anger att livsmedelskontrollen i stor ut-
sträckning ska vara kostnadstäckt av avgifter. Nämnden ska ta betalt för all kontroll av
verksamhetsutövarna. Detta medför att kostnadstäckningen inom detta område ska kunna
uppgå till cirka 80 %, vilket man inte uppnår under 2008.

8. Revisionell bedömning

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Har myndighetsnämnden för teknik och miljö tillfredsställande rutiner för planering
och uppföljning av tillsynsverksamheten?

Vår bedömning är att nämnden har ett tydligt och strukturerat sätt att planera verksamhe-
ten. Tillsynsutredningen för 2009 klargör vilket behov av personalresurser som finns inom
enheten. Därefter görs prioriteringar i tillsynsplaneringen utifrån den faktiska personal-
styrka enheten har.
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Vi noterar att det funnits och fortfarande finns, stora avvikelser mellan resursbehov och
tillgängliga resurser inom framför allt miljöskyddstillsynen. Detta är inte tillfredsställande.
Nämnden kan på detta vis inte uppfylla de krav som lagstiftaren ställer.

Vi grundar vår bedömning på den granskning vi genomfört utifrån följande kontrollfrågor.

 Genomförs verksamheten enligt nämndens tillsynsplan?
Utifrån intervjuer och dokumentstudier står det klart att nämnden inte klarar att
genomföra den tillsyn som man uppfattar sig vara skyldig att genomföra. Nämnden
klarar dock att i viss utsträckning genomföra tillsyn enligt plan. Det är framför allt
inom miljöskyddsområdet målen inte nås, trots att området redan i tillsynsplanen prio-
riterats ned med tanke på befintliga resurser.

 Hur hanteras avvikelser?
Avvikelser under verksamhetsåret hanteras inom miljöenheten. Nämnden är inte in-
volverad i de omprioriteringar som görs.

Vi bedömer att nämnden borde vara involverad då omprioriteringar måste göras under
verksamhetsåret.

 Hur ser kostnadstäckningen ut inom verksamheten?
Eftersom det inte uppvisats några mål för kostnadstäckningen inom ramen för gransk-
ningen, kan vi inte bedöma i vilken utsträckning kostnadstäckningen motsvarar för-
väntningarna. Det kan dock konstateras att den kostnadstäckning som ska kunna upp-
nås avseende livsmedelskontroll (80 %), inte nås för år 2008.

Kostnadstäckning för 2009 har inte kunnat utläsas av nämndens verksamhetsberättel-
se.
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