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Revisionsrapport: Granskning av styrning och uppföljning av 
tillsynsarbetet inom miljö- och hälsoskydd  
 
KPMG har av oss i revisorsgrupp 1 fått i uppdrag att granska tillsynsarbetet inom miljö- och 
hälsoskydd. Syftet med granskningen har varit att bedöma om bygglovs- och tillsynsnämnden har en 
ändamålsenlig och tillräcklig styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen.  
 
Den sammanfattande bedömning är att bygglovs- och tillsynsnämnden i allt väsentligt har en 
ändamålsenlig och tillräcklig styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen. 
Behovsutredning och tillsynsplan avseende 2021 har beslutats av nämnden och tillsynsplanens 
innehåll är i linje med de krav som ställs enligt miljötillsynsförordningen.  

Det bedöms dock att nuvarande organisation innebär en inbyggd oberoenderisk genom att både 
Miljötillsyn och Stadsmiljö inryms inom förvaltningschefens ansvarsområde. Vidare bedöms att 
nuvarande organisation inte är i linje med de av fullmäktige beslutade riktlinjerna för att motverka jäv 
samt att befintlig rutin kring förelägganden/ förbud avseende andra förvaltningar och bolag i 
kommunen är problematisk ur ett oberoendeperspektiv.  

Det noteras att resultatet på Nöjd-Kund-Index är i linje med etappmålet 2021 men att resultat har 
sjunkit i jämförelse med tidigare år. Resultatet från 2021 presenteras dock först i april 2022. Vidare 
vill framhålls att det finns utvecklingspotential avseende återrapporteringen av den interna kontrollen 
där metod och omfattning av de olika kontrollerna inte tydligt framgår av den interna kontrollplanen 
eller i dokumentationen som återrapporteras till nämnden.  

Utifrån bedömning och slutsats rekommenderas följande: 

- Bygglovs – och tillsynsnämnden behöver se över organisationen i syfte att säkerställa att 
tillsynsjäv inte förekommer.  

- Bygglovs- och tillsynsnämnden behöver se över nuvarande rutin kring föreläggande och 
förbud avseende andra förvaltningar och bolag i syfte att säkerställa oberoende.  

- Bygglovs- och tillsynsnämnden bör följa upp den positiva nettokostnadsutvecklingen i syfte 
att säkerställa efterlevnad av självkostnadsprincipen.  

- Bygglovs- och tillsynsnämnden bör säkerställa att återrapporteringen av den interna kontrollen 
innefattar information om metod och omfattning. 

- Bygglovs- och tillsynsnämnden bör fortsätta sitt utvecklingsarbete avseende service, 
bemötande och digitalisering och följa upp att upprättad aktivitetsplan genomförs samt att 
önskad effekt uppnås.  
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Utöver ovanstående rekommenderas följande:   

- Kommunstyrelsen behöver utifrån sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt se över 
organisationen i syfte att säkerställa att tillsynsjäv inte förekommer. 

 

Vi beslutar att överlämna rapporten till bygglovs- och tillsynsnämnden samt kommunstyrelsen för 
yttrande senast den 30 augusti 2022 och för kännedom till kommunfullmäktige. 
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