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5. Internkontroll, helårsuppföljning 2019- Bygg- och 
miljötillsynsnämnden (BMN 2019.012)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden antog 2019-02-19 § 17 internkontrollplan 2019 för
bygg- och miljötillsynsnämnden. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts 
under året. Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport tillsammans med en 
åtgärdsrapport och lämnas till bygg- och miljötillsynsnämnden för godkännande.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-10, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Helårsuppföljning, rapport
 Internkontrollplan 2019, bygg- och miljötillsynsnämnden

Expedieras till
Akten, kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Internkontroll, helårsuppföljning 2019- 
Bygg- och miljötillsynsnämnden

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontroll 
2019.

Ärendet i korthet
Bygg- och miljötillsynsnämnden antog 2019-02-19 § 17 internkontrollplan 2019 för
bygg- och miljötillsynsnämnden. Utifrån internkontrollplanen har granskning 
genomförts under året. Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport 
tillsammans med en åtgärdsrapport och lämnas till bygg- och miljötillsynsnämnden 
för godkännande.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-01-10, Internkontroll helårsuppföljning 2019
2. Helårsuppföljning, rapport
3. Internkontrollplan 2019

Björn Stafbom Mi Karnstedt
 Samhällsbyggnadschef Stabschef

______________________
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Akten, kommunstyrelsen
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Uppföljning internkontroll
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns 
verksamhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och 
reda på alla processer och rutiner.

Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har 
granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall.

Process/rutin:

Delegationsbeslut

Anmälan till nämnd

Granskningens genomförande

2019-09-03

Två delegationsbeslut valdes ut att granska.

2019-12-18

Från det nya ärendehanteringssystemet Ecos 2 valdes 10 beslut ut för granskning. Stickprov togs 
närliggande de brytdatum som finns då delegationslistan, vilket motiveras av att risken att missa 
handlingar bedömdes som störst vid dessa brytpunkter. Från det gamla ärendehanteringssystemet 
Ecos1, (som är på väg att fasas ut men som fortfarande används till äldre ärenden), valdes 22 beslut 
ut från årets första månader.

 

Granskningens utfall

Granskning 1 - 2019-09-03

Båda beslut fanns med på listan över delegationsbeslut till nämnd. Ingen anmärkning.

Granskning 2 - 2019-12-18

Av 10 stycken kontrollerade delegationsbeslut i Ecos2 var det ett som inte hade rapporterats till 
nämnden.

Av 22 stycken granskade beslut i Ecos1 var det 5 stycken beslut som inte hade rapporterats till 
nämnden. I Ecos1 var handläggaren tvungen att fylla i en kod för att beslutet skulle komma med på 
listan. I Ecos 2 har detta steg tagits bort och de missade besluten kan således bero på att beslut 
bakåtdaterats. Då Ecos1 är på väg att fasas ut kommer inga åtgärder att planeras.

Åtgärd Status

Rutinändring: Anmälningslistan för fattade 
delegationsbeslut tas istället fram till och med 
föregående dag så att beslut som fattats senare på 
samma dag som uttaget inte riskerar att missas.

 Avslutad
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Process/rutin:

Statistik

Användning av rätt process i systemet när det gäller tillsynsärenden 
och icke tillsynsärenden

Granskningens genomförande

2019-09-03

Två ärenden valdes ut att granska, varav ett tillsynsärende och ett tillståndsärende.

2019-12-20

I granskning 2 valdes istället 334 ärenderubriker för planerad tillsyn ut för kontroll.

Granskningens utfall

Granskning 1 - 2019-09-03

Båda beslut var korrekt registrerade. Ingen anmärkning.

Granskning 2 - 2019-12-20

Av 334 kontrollerade ärenden bedömdes 5 stycken vara felregistrerade då de gällde händelsestyrd 
tillsyn och inte planerad tillsyn, exempelvis gällde två ärenden vitesförelägganden gällande avlopp, 
samt tillsyn som startat på grund av inkommande handlingar/information.

Åtgärd Status

Genomföra processgenomgång så att 
ärendegången kan följas upp genom sökning i 
systemet

 Ej påbörjad

Process/rutin:

Tillstånd/anmälan/registrering miljö

Fakturering

Granskningens genomförande

2019-09-03

Två avslutade tillståndsärenden valdes ut för granskning.

2019-12-20

Följande avslutade ärende valdes ut för granskning: 6 stycken ansökan om tillstånd för värmepump, 
10 stycken ansökan om tillstånd för enskilt avlopp, 10 stycken registrering av livsmedelsanläggning, 
5 stycken anmälan av hälsoskyddsverksamhet samt 5 stycken anmälan av miljöfarlig verksamhet.

Granskningens utfall

Granskning 1 - 2019-09-03

Båda ärenden var fakturerade. Ingen anmärkning.

Granskning 2 - 2019-12-20
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Samtliga kontrollerade ärenden utom ett, som gällde livsmedelshantering, var fakturerat. Det icke-
fakturerade ärendet skulle dock inte faktureras och kontrollen var således utan anmärkning.

Process/rutin:

Förhandsbesked

Grannhörande

Granskningens genomförande

Stickprovskontroll utifrån följande frågor:

1. Krävs grannehörande/har man vid granskningen gjort rätt bedömning?

2. Om grannar är hörda, har tillräckligt många hörts?

3. Om grannar inte blivit hörda (men borde blivit hörda) finns motivering i beslutet?

4. Finns någon annan avvikelse gällande grannehörande?

 

Granskningens utfall

Granskning 1 2019-09-04 

Tio slumpmässigt utvalda ärenden granskade, ingen anmärkning.

Granskning 2 2019-10-23

Tio slumpmässigt utvalda ärenden granskade, ingen anmärkning.

 

Åtgärd Status

Ingen  Avslutad

Kommentar
Kontrollerna har utförts utan anmärkningar. Det kommer inte att vidtas några nya åtgärder.

Process/rutin:

Bygglov skede 1

Hantering av inkommande överklagan

Granskningens genomförande

Stickprovskontroll utifrån följande frågor:

1. Har överklagan hanterats rätt i övergången till Länsstyrelsen?

2. Har rätt dokument bifogats?

3. Har sökande och klagande underrättats?

4. Har rättidsprövningen gjorts på rätt sätt?
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En lista med samtliga överklagade ärenden under 2019 skapades. Därefter valdes 10 ärenden 
slumpmässigt för kontroll genom att kasta tärning.

Granskningens utfall

Granskning 1 2019-09-04 

Av de tio slumpmässigt valda ärendena var fyra ärenden helt utan anmärkning. Ytterligare två var 
utan anmärkning men borde ha avslutats då länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. Ett ärende 
avviker i processen då Länsstyrelsen överklagat ett beslut gällande lantmäteriprocessen (avseende 
samma fastighet). Ärendet följer inte normalt flöde, men inga uppenbara avvikelser hittades.

Ett ärende borde ha fått beslut från länsstyrelsen vid det här laget, men inget fanns registrerat på 
ärendet (gått över 6 mån). Ett ärende var mitt uppe i processen och MMD väntar på utlåtande från 
byggnadsnämnden. På detta ärende saknas en aktuell handläggare, men är i övrigt utan 
anmärkning.

Granskning 2 2019-10-23

Av de tio slumpmässigt utvalda ärenden var sju helt utan anmärkning. Ytterligare två var utan 
anmärkning men borde ha avslutats då länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. Ett ärende var 
felaktigt rättidsprövat. En granne som underrättats om beslutet ska inkomma med överklagan inom 
fyra veckor från det datum som ärendet kungjorts i Post och Inrikes tidningar, POIT. Överklagan 
inkom 4 veckor och 1 dag efter publiceringsdatumet i POIT, men skickades ändå till Länsstyrelsen 
för överprövning.

Åtgärd Status

Översyn av rutin  Pågående

Kommentar
Resultatet visar att en genomgång av rutiner kring överklagade beslut behöver genomföras. Vid 
genomgång bör särskilt fokus läggas vid om nya bevakningar eller atomregler behöver tas fram. 
Ansvarsfördelning behöver förtydligas.

Process/rutin:

Bygglov skede 2

Slutgiltigt slutbesked samt expediering

Granskningens genomförande

Stickprovskontroll utifrån följande frågor:

1. Har expediering gjorts till både sökande och kontrollansvarig?

2. Vid interimistiskt slutbesked, har särskild avg debiterats för detta (gäller ärenden från 2017 och 
före dess).

3. Finns handlingar kopplade till beslutet?

4. Vid slutgiltigt SB, har ärendet avslutats korrekt?

Stickprov 1: Tio ärenden valdes ut slumpvis genom att kasta tärning.

Stickprov 2: Tio ärenden (var 4:e ärende utifrån tidigare lista) granskades.

Granskningens utfall

Granskning 1 2019-09-05

Av de tio slumpmässigt utvalda ärendena var:
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Sex stycken korrekt enligt alla punkter. Ett ärende saknade alla handlingar, ej exp, deb, ej avslutat. I 
ett ärende hade beslutet benämnts fel i protokoll, i övrigt utan anmärkning. Två ärenden hade fått 
slutligt slutbesked men inte avslutats i systemet.

Granskning 2 2020-01-10

Av de 10 slumpvis valda ärendena saknade ett ärende både beslut och handlingar. Övriga 9 ärenden 
har hanterats enligt rutin.

Åtgärd Status

Översyn och genomgång av rutiner kring 
expediering

 Pågående

Kommentar
En genomgång av rutiner kring expediering av beslut behöver utföras. Tyngd bör ligga på att förtydliga 
vem som ska utföra dessa moment, vilka dokument som ska expedieras samt hur ärenden ska 
klarmarkeras innan direktarkivering är igång.

Process/rutin:

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

Bedömning och eventuellt delegationsbeslut om användningsförbud

Granskningens genomförande

Stickprovskontroll utifrån följande fråga:

1. Har alla fristående och inkomna OVK-protokoll registrerats i ByggR under 2019?

Granskningens utfall

Granskning 1 2019-09-04 

Kontrollen visade att endast ett ärende finns registrerat i ByggR. Under 2019 har det inkommit 72 
stycken protokoll som inte skannats in i ByggR. De har istället blivit sorterade i bokstavsordning i 
arkivet (i en s.k. Krokodil). Cirka 15 protokoll har sats in i pärm. Övriga och äldre OVK-protokoll 
förvaras i bokstavsordning i pärmar och förvaras i arkivet.

Granskning 2 2019-10-23

Resultatet blev enligt ovan då inget nytt arbetssätt har implementerats ännu.

Åtgärd Status

Förändrat arbetssätt  Pågående

Kommentar
Implementering av ett nytt arbetssätt kräver förberedelse och nya rutiner. Bygglovsavdelningen kommer 
att arbeta med rutiner under 2019 och starta med nytt arbetssätt 1 januari 2020. Samtliga ärenden ska 
diarieföras i ByggR så att alla typer av ärenden registreras på en och samma plats. Detta gäller även 
hissar.
De nya rutinerna som behöver tas fram handlar om nya atomtjänster och att ta fram detta kan ta tid på 
grund av andra prioriteringar. Bygglovsavdelningen kommer att gå igenom alla handlingar som inkommit 
under 2019 och diarieföra dem i ByggR.



Internkontrollplan - 2019 (Bygg- och miljötillsynsnämnden)
Process/rutin  Kontrollmoment Ansvarig 

chef
Ansvarig 
för 
kontroll

Metod Frekvens Senaste 
kontroll

Sannolikhet/risk Konsekvens Riskvärde  

Delegationsbeslut Anmälan till nämnd Sandra 
Wargclou

Paula 
Lundin

Stickprov 2 ggr/år 2. Mindre 
sannolik

4. Allvarlig 8

Statistik Användning av rätt 
process i systemet 
när det gäller 
tillsynsärenden 
och icke 
tillsynsärenden 

Sandra 
Wargclou

Paula 
Lundin

Stickprov 2 ggr/år 2. Mindre 
sannolik

2. Lindrig 4

Tillstånd/anmälan/registrering 
miljö 

Fakturering Sandra 
Wargclou

Paula 
Lundin

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Förhandsbesked Grannhörande Basmal 
Pethrosson

Krister 
Ulfvarson

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Bygglov skede 1 Hantering av 
inkommande 
överklagan 

Basmal 
Pethrosson

Anneli 
Berglund

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Bygglov skede 2 Slutgiltigt 
slutbesked samt 
expediering 

Basmal 
Pethrosson

Christian 
From

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9

OVK, obligatorisk 
ventilationskontroll 

Bedömning och 
eventuellt 
delegationsbeslut 
om 
användningsförbud 

Basmal 
Pethrosson

Kristine 
Stolpe

Stickprov 2 ggr/år 2018 3. Möjlig 4. Allvarlig 12
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