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Miljö- och byggnämnden

Översiktlig granskning av tillsynsverksamheten inom miljö- och byggnämnden
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun översiktligt granskat om miljö- och
byggnämnden bedriver sin tillsynsverksamhet utifrån miljöbalken på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt om den interna kontrollen inom området är tillräcklig.
Granskningen har visat att det finns en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan politik och
förvaltning, att tillräckliga finansiella resurser avsätts samt att det i nuläget finns god kompetens inom
tillsynsområdet och tillräckliga möjligheter till kompetensutveckling. Det praktiska arbetet är i många
hänseenden välfungerande men vi ser att behov finns av att nämnden ytterligare tydliggör
förutsättningarna inom vissa områden. Vissa brister kopplat till dokumentering av nämndens uppföljning
av tillsynsverksamheten har framkommit. En utmaning är också att säkerställa kompetensförsörjningen
inför kommande år.
Vår sammanfattande bedömning avseende tillsynsverksamheten utifrån miljöbalken är att:


tillsynsverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt,



tillsynsverksamheten till övervägande del bedrivs på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt



att den interna kontrollen inom området till övervägande del är tillräcklig.

För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer prioriteras:


Att behovsutredning framgent täcker en treårsperiod samt att behovet ses över årligen, i enlighet
med miljötillsynsförordningen.



Att nämnden tydliggör förutsättningarna för tillsynen ytterligare i form av exempelvis
avgiftsfinansierings-/kostnadstäckningsgrad och andel fakturerbar tid.



Att nämnden tydligör sina rapporteringskrav och protokollför, om än kortfattat, den
återrapportering som delges nämnden muntligt från förvaltningen.

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser, bedömningar och förslag som återfinns i bifogad revisionsrapport.

För revisorerna i Övertorneå kommun

Roland Hedlund, ordf

Lars-Gösta Larsson, v ordf
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