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6. Internkontroll, halvårsuppföljning2020 – Bygg- och 
miljötillsynsnämnden (BMN 2019.108)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden antog § 13 2020-02-17 internkontrollplan 2020 för
bygg- och miljötillsynsnämnden. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts 
under det första halvåret. Resultatet av granskningen redovisas i en halvårsrapport och lämnas 
till bygg- och miljötillsynsnämnden för godkännande.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-28, delårsuppföljning internkontroll
 Rapport, halvårsuppföljning av internkontroll 2020
 Internkontrollplan 2020
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Tjänsteskrivelse

Internkontroll, halvårsuppföljning

2020 – Bygg- och miljötillsynsnämnden

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner halvårsuppföljningen av 
internkontrollen.

Ärendet i korthet
Bygg- och miljötillsynsnämnden antog § 13 2020-02-17 internkontrollplan 2020 för
bygg- och miljötillsynsnämnden. Utifrån internkontrollplanen har granskning 
genomförts under det första halvåret. Resultatet av granskningen redovisas i en 
halvårsrapport och lämnas till bygg- och miljötillsynsnämnden för godkännande.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-08-28, delårsuppföljning internkontroll
2. Rapport, halvårsuppföljning av internkontroll 2020
3. Internkontrollplan 2020

Björn Stafbom
Samhällsbyggnadschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunstyrelsen
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Uppföljning internkontroll 

Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verk-
samhet 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 grans-
kats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. 

Process/rutin: Miljöledningssystem  

Förvaltningens lednings-/chefsgrupp analyserar miljöarbetet och tar 

hand om slutsatser från intern respektive extern miljörevision, 2 

ggr/år (vår och höst).  

Granskningens utfall 

Denna granskning rapporteras i samband med helårsuppföljningen. 

Process/rutin: Delegationsbeslut 

Anmälan till nämnd 

Granskningens genomförande 

1. Delegationsbeslut som fattats i brytpunkten mellan listorna till nämnden togs ut och kontrollera-
des att de fanns med på listan som rapporterades till nämnden. 

2. Alla utgående yttranden som inte var interna (till bygglov) söktes fram och kontrollerades mot 
delegationslistan till nämnden. 

3. 20 st slumpvis utvalda delegationsbeslut togs fram och kontrollerades att de var med på listorna 
till nämnden. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

1, Av 9 granskade beslut var alla med på listorna till nämnden. 

2. av 4 st yttranden var endast 2 st med på listan till nämnden, varav ett ordförandebeslut. 

Rutin för hur man skriver yttranden i Ecos2 behöver ses över och gås igenom med handläggarna. 
Om ett ordförandebeslut läggs in som upprättad handling, syns ej att det är ett beslut och kommer 
ej med i urvalet, dessa behöver handläggarna flagga för att de ska med på listan med delegationsbe-
slut till nämnd. 

3. Av de 20 st slumpvis utvalda delegationsbesluten så var alla med på listorna till nämnden. 
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Process/rutin: Tillstånd/anmälan/registrering miljö  

Fakturering  

Granskningens genomförande 

10 st ärenden gällande avloppstillstånd, 10 st ärenden gällande värmepumpstillstånd och 10 st ären-
den gällande livsmedelsregistreringar valdes ut slumpvis. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Av de granskade ärendena hade alla utom ett fakturerats. Det var ett bergvärmeärende, ärendet var 
ej avslutat än men beslut och fakturering bör ske samtidigt eller nära inpå varandra. 

Process/rutin: Hantera överklagan, miljö  

Uppföljning av beslut eller dom 

Granskningens genomförande 

Beslut från överprövande myndighet söktes ut för första halvåret 2020. Under perioden har 10 be-
slut från överprövande myndighet inkommit. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Av de 10 besluten avslogs 5 överklagningar, 3 avslogs delvis med ändrade punkter i besluten och 2 st 
upphävdes. 

Process/rutin: Förhandsbesked  

Remiss internt eller externt till exempel till kulturförvaltningen, miljö-

avdelningen eller Länsstyrelsen  

Granskningens genomförande 

Lista över beslutade förhandsbesked söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. 10 ären-
den kontrollerades om grannar blivit hörda i rätt utsträckning. Har tillräckligt många grannar blivit 
hörda? Har eventuella svarsyttranden tagits med i beslutet. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

15 ärenden granskade, alla utan anmärkning. 
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Process/rutin: Bygglov skede 1  

Remiss internt eller externt till exempel till kulturförvaltningen, miljö-

avdelningen eller Länsstyrelsen  

Granskningens genomförande 

Lista över beslutade ärenden söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. 10 ärenden kon-
trollerades om ärendena har hanterats rätt och ärendet skickats till rätt remissinstans 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Granskning har utförts och samtliga ärenden var utan anmärkning. 

Grannhörande  

Granskningens genomförande 

Lista över beslutade ärenden söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. 10 ärenden kon-
trollerades om grannar hade hörts på rätt sätt. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Granskning har utförts och samtliga ärenden var utan anmärkning. 

Hantering av inkommande överklagan  

Granskningens genomförande 

Lista över alla inkomna överklagade ärenden söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. 10 
ärenden kontrollerades om överklagandet har hanterats rätt till Länsstyrelsen. Har rätt dokument 
bifogats? Har rättidsprövningen gjorts på ett korrekt sätt? 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Vid granskning konstaterades 4 olika ärenden med avvikelser gällande överklagandeprocessen. 

Ett ärende avviker genom att rättidsprövningen inte gjorts skyndsamt (förflutit 29 dagar från an-
komst till rättidsprövningen gjordes). Därmed har processen dragits ut onödigt länge. Orsak till 
detta var att överklagan inte kommit avdelningen till känna, utan fastnat i kommunens receptions-
tjänst/internpost. 

I ett av ärendena har vi godkänt rättidsprövningen, trots att tiden gått ut? De övriga två har avvi-
kelse kring expedieringen som föranlett att vi har godkänt rättidsprövningen trots att sista datumet 
förflutit. 

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i enlighet med förvalt-

ningens förslag till beslut.  

Granskningens utfall 

Granskning 1 
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Inga ärenden inom innevarande period fanns att kontrollera. 

Process/rutin: Rivningslov  

Remiss internt eller externt till exempel till kulturförvaltningen, miljö-

avdelningen eller Länsstyrelsen  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med interna eller externa remisser under innevarande period fanns att kontrollera. 

Grannhörande  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med grannhörande under innevarande period fanns att kontrollera. 

Underlag till tjänsteskrivelse kommuniceras till sökande och syn-

punkter registreras i ärendet  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med underlag till tjänsteärenden under innevarande period fanns att kontrollera. 

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i enlighet med förslag 

till beslut  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med nämndbeslut under innevarande period fanns att kontrollera. 

Process/rutin: Marklov  

Remiss internt eller externt till exempel till kulturförvaltningen, miljö-

avdelningen eller Länsstyrelsen  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med interna eller externa remisser under innevarande period fanns att kontrollera. 
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Grannhörande  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med grannhörande under innevarande period fanns att kontrollera. 

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i enlighet med förslag 

till beslut  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med nämndbeslut under innevarande period fanns att kontrollera. 

Process/rutin: Anmälan enligt plan- och byggförordningen, 
PBF  

Registrering av inkommande handlingar inför samråd  

Granskningens genomförande 

Lista över slutbesked söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. 10 ärenden kontrollerades 
om huruvida slutbeskedet har expedierats till både sökande och kontrollansvarig? Finns rätt hand-
lingar kopplade på händelsen? Har ärendet avslutats på korrekt sätt, ändrad status? 

Granskningens utfall 

Granskning 1 2020-08-14 

Jag singlade slant om 1:a & 2:a halvan av alfabetet & valt ut 5 första bokstäverna. Dessa blev i ord-
ningen n, o, p, q, r och skulle utifrån den första bokstaven kontrollera ärenden, behövdes mer fyller 
jag på med nästa bokstav (som fastighetsbeteckningen börjar på). N hade inget ärende, O har 10 st 
ärenden utifrån listan som tilldelades igår 20200813. Jag gjorde kontrollen 14/8,. 

Resultat: 

Inget ärende har avslutas rätt (8st), 2 har interimistiskt, alla handlingar enligt rutiner har kopplats. 
Debitering är ok. Oklart om ärende 2012-86 & 2012-718 har exp & till KA. Ärende 2019-441 felkod 
som lov, det är anmälan enligt PBL 

Beslutsfattare i kontrollerade ärenden är: CF 5st, LL 3st, AD 1st, IB 1st. 

Sammanfattning: 

Rutiner för avslut behöver följas upp samt 10% felkod. 

2/10 ev fel vid exp och info om att KA ska ha kopia på beslutet. Dock lite oklart om vi verkligen be-
höver skicka till KA. Om inte så har det gjorts rätt. 



Bygg- och miljötillsynsnämnden, Internkontroll: halvårsuppföljning 8(8) 

Process/rutin: Strandskydd  

Remiss internt eller externt till exempel till kulturförvaltningen, miljö-

avdelningen eller Länsstyrelsen  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Endast 2 ärenden under perioden varav ett var avvisat. 

Inga uppenbara brister har uppdagats. De remisser som ska ha skickats har gjort det. 

Process/rutin: OVK, obligatorisk ventilationskontroll  

Bedömning och eventuellt delegationsbeslut om användningsförbud  

Granskningens genomförande 

Lista över OVK-protokoll söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. Kontroll om huruvida 
alla protokoll har registrerats digitalt i ärendehanteringssystemet på ett korrekt sätt? Kontroll om 
eventuellt föreläggande eller delegationsbeslut om användningsförbud har hanterats på rätt sätt. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Totalt har det inkommit 16 st OVK Protokoll för 2020 (20200101-20200813). 

Ett protokoll är registrerat digitalt i ByggR med diarie nr 2020-259. Varken handläggning eller be-
slut är gjort i det ärendet. 

De andra OVK protokollen finns i arkivet i krokodilen och i en undermapp i Bygglovsmailen. 

Process/rutin: Hiss, besiktningskontroll  

Bedömning och eventuellt delegationsbeslut om användningsförbud  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Endast 6 ärenden fanns för kontroll under innevarande period. 3 av ärendena kunde avslutas då de 
var klara och 2 av ärendena saknar aktuell handläggare. Annars utan anmärkning 
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Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Senaste
kontroll

Sannolikhet/
risk

Konsekvens Riskvärde

Miljöledningssystem Förvaltningens lednings-/chefsgrupp analyserar
miljöarbetet och tar hand om slutsatser från intern
respektive extern miljörevision, 2 ggr/år (vår och
höst).

Björn
Stafbom

Ann
Wahlström

Stickprov 1 ggr/år 2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig 8

Delegationsbeslut Anmälan till nämnd Sandra
Wargclou

Paula
Lundin

Stickprov 2 ggr/år 2019 3. Möjlig 2. Lindrig 6

Tillstånd/anmälan/
registrering miljö

Fakturering Sandra
Wargclou

Paula
Lundin

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

Hantera överklagan,
miljö

Uppföljning av beslut eller dom Sandra
Wargclou

Paula
Lundin

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 2. Lindrig 6

Förhandsbesked Remiss internt eller externt till exempel till
kulturförvaltningen, miljöavdelningen eller
Länsstyrelsen

Senad
Glamocak

Krister
Ulfvarson

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

Bygglov skede 1 Remiss internt eller externt till exempel till
kulturförvaltningen, miljöavdelningen eller
Länsstyrelsen

Senad
Glamocak

Anneli
Berglund

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

Grannhörande Senad
Glamocak

Anneli
Berglund

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

Hantering av inkommande överklagan Senad
Glamocak

Anneli
Berglund

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

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Senad
Glamocak

Anneli
Berglund

Stickprov 2 ggr/år 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Rivningslov Remiss internt eller externt till exempel till
kulturförvaltningen, miljöavdelningen eller
Länsstyrelsen

Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

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

Grannhörande Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

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

Underlag till tjänsteskrivelse kommuniceras till
sökande och synpunkter registreras i ärendet

Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

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

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i
enlighet med förslag till beslut

Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

Stickprov 2 ggr/år 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Marklov Remiss internt eller externt till exempel till
kulturförvaltningen, miljöavdelningen eller
Länsstyrelsen

Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

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

sida 1 av 2 (2020-01-28)



Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Senaste
kontroll

Sannolikhet/
risk

Konsekvens Riskvärde

Grannhörande Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

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

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i
enlighet med förslag till beslut

Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

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

Anmälan enligt plan-
och
byggförordningen,
PBF

Registrering av inkommande handlingar inför
samråd

Senad
Glamocak

Christian
From

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

Strandskydd Remiss internt eller externt till exempel till
kulturförvaltningen, miljöavdelningen eller
Länsstyrelsen

Senad
Glamocak

Stefan
Franc

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

OVK, obligatorisk
ventilationskontroll

Bedömning och eventuellt delegationsbeslut om
användningsförbud

Senad
Glamocak

Kristine
Stolpe

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

Hiss,
besiktningskontroll

Bedömning och eventuellt delegationsbeslut om
användningsförbud

Senad
Glamocak

Kristine
Stolpe

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

sida 2 av 2 (2020-01-28)
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