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1. Sammanfattning, bedömningar och förslag

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bodens kommun har Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB att granska miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet. Syftet
med granskningen har varit att bedöma förutsättningarna för nämnden att bedriva tillsyns-
verksamheten effektivt och på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Följande revisionsfråga har varit styrande för granskningen:

 Hur har nämnden organiserat tillsynsverksamheten och vilka huvudsakliga beslut har
nämnden fattat angående detta?

Granskningen bygger på intervjuer med ansvarig förvaltningschef m fl tjänstemän, samt
genomgång av styrdokument, protokoll, befintliga behovsutredningar och tillsynsplaner samt
övriga handlingar av intresse för granskningen.

Granskningens resultat visar på att miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet i allt väsent-
ligt bedrivs på ett effektivt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Behovsutred-
ningar och tillsynsplaner upprättas regelbundet enligt en väl inarbetad rutin samt revideras
årligen och beslutas i nämnden. Nämnden får också löpande skriftlig uppföljning av hur
verksamheten utvecklas.

Vi bedömer att något fortsatt granskningsbehov inte föreligger i dagsläget avseende planering
och beslut angående tillsynsverksamheten.

Vi föreslår dock att revisorerna följer den omorganisation som nämndens verksamhet står
inför, samt särskilt hur de närmaste årens successionsbehov inom verksamheten tas omhand.
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2. Bakgrund och inledning

Allt oftare utvecklas komplext sammansatta verksamhetsområden inom kommunerna. Ett
sådant exempel är de ofta sammanslagna verksamheterna inom miljö- och byggnämnder.
Nämndens ansvar spänner över såväl omfattande som lagstyrda verksamhetsområden vilket
ställer stora krav på nämndens styrning av verksamheterna. I Bodens kommun ansvarar
miljö- och byggnämnden över verksamhet enligt plan- och bygglag, miljöbalk, livsmedelslag,
djurskyddslag m fl lagar och förordningar inom miljö- och byggområdena.

Inom miljö- och hälsoskyddet utgörs nämndens uppdrag av tillsynsarbetet, myndighetsutöv-
ningen. Under de senaste åren har detta uppdrag i allt större utsträckning fokuserats och ut-
vidgats samtidigt som nämnden inom detta uppdrag också har att ge råd och stöd i den om-
fattning som ärendena kräver.

Enligt plan och bygglagen, PBL, har kommunen och nämnden att på lång sikt planera
exploateringen och byggandet inom kommunen. I detta arbete har nämnden att beakta såväl
det allmännas som enskildas intressen som ställer stora krav på framförhållning, öppenhet
och samråd med allmänheten, samverkan med företag och organisationer samt långsiktighet.

Tillsynslagen definierar begreppet tillsyn som granskning mot lag och möjligheter till åtgär-
der (ingripanden) mot den som inte uppfyller ställda krav. I första hand bör tillsynsmyndig-
heterna skapa rättelse genom påpekanden, men möjligheter till ingripanden finns givetvis
också. Traditionella ingripanden såsom åtgärdsföreläggande och förbud eller återkallelse av
tillstånd föreslås kompletteras med ingripandemöjligheter i form av anmärkning och varning.

2.1 Uppdrag, revisionsfråga och metod

Revisorerna i Bodens kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
i uppdrag att som en förstudie granska och bedöma förutsättningarna för nämnden att bedriva
tillsynsverksamheten effektivt och på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Revisionsfråga:

 Hur har nämnden organiserat tillsynsverksamheten och vilka huvudsakliga beslut har
nämnden fattat angående detta?

Granskningen bygger på intervjuer med ansvarig förvaltningschef m fl tjänstemän, samt
genomgång av styrdokument, protokoll, befintliga behovsutredningar och tillsynsplaner samt
övriga handlingar av intresse för granskningen.
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3. Lagens krav

Miljö- och byggnämnden är i första hand en myndighetsnämnd och med detta följer ett om-
fattande tillsynsansvar. Tillsynsbegreppet är vitt och inkluderar en mängd arbetsuppgifter. I
kommunens tillsynsplan för 2007 beskrivs arbetsområdet på följande sätt när det gäller tillsyn
inom miljöbalkens område:

”Tillsyn inom miljöbalken omfattar bland annat:

 kontroll av efterlevnaden av miljöbalkens regler, domar och beslut,

 anmälan av överträdelser till polis- och/eller åklagarmyndighet,

 förelägganden och åtgärdskrav för att uppnå rättelse,

 uppföljning.”

3.1 Miljöbalk, livsmedelslag och djurskyddslag m fl förordningar

Omfattningen av den lokala tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelslagen
och djurskyddslagen är som antytts ovan mycket omfattande. I och med miljöbalkens till-
komst 1999 lades utökade arbetsuppgifter på miljö- och hälsoskyddsnämnden som är till-
synsmyndighet enligt balken och har det operativa ansvaret i kommunen. Arbete i samband
med kommunala planer, vattenfrågor samt remiss- och ev miljömålsarbete tillkommer exem-
pelvis. Det finns vid sidan av detta även ett antal EG-förordningar bland annat kopplade till
livsmedelslagstiftningen som har direkt inverkan på det kontrollarbete som ska utföras.

Kommunens nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet är miljö- och byggnämnden. Den
har som tillsynsmyndighet obligatoriska uppgifter när det gäller tillsyn inom främst:

 Miljöfarlig verksamhet (både s k B-anläggningar och sådana som inte är
förprövningspliktiga)

 Hälsoskydd

 Livsmedel

 Djurskydd

 Naturvård, natur- och kulturreservat och naturminne som bildas av kommunen

 Förorenade områden

 Täkter

 Kemiska produkter

 Seveso-relaterat arbete

 Vattenverksamhet
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 Handläggning enligt Renhållningsordningen

 Gammastrålningsmätningar

 Tobakslagen

 Smittskydd

I tillsynsmyndighetens uppgifter ingår att:

 Kontrollera att miljöbalken och övrig lagstiftning följs

 Vidta åtgärder så att rättelse sker

 Åtalsanmäla straffbara överträdelser samt påföra miljösanktionsavgifter

 Handlägga anmälnings- och tillståndsärenden

 Informera och samverka med andra tillsynsmyndigheter

 Informera och ge råd

 Utreda det egna tillsynsbehovet och upprätta tillsynsplan

Enligt förordning till miljöbalken ska varje tillsynsmyndighet:

 Utreda tillsynsbehovet senast 30 juni 1999, och därefter regelbundet återkommande

 Föra register över verksamheterna

 Ha en tillsynsplan för varje år

 Följa upp och utvärdera tillsynsarbetet

Liknande regler gäller även för myndighetsutövning inom livsmedelslagstiftningens och
djurskyddslagsstiftningens områden. Noteras kan dock att begreppet tillsyn här har ersatts
med begreppet kontroll. I texten nedan används dock för enkelhetens skull ”tillsyn” genom-
gående.

3.2 Plan och bygglag

Bestämmelserna i lagen syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande gene-
rationer. Vidare framgår att kommunens ansvar som bygg- och planmyndighet inom ramen
för det s k kommunala planmonopolet omfattar följande:

 Översiktsplan, i vilken ska redovisas de allmänna intressen enligt PBL 2:a kapitlet
samt de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark-
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och vattenområden. Vid redovisningen skall riksintressen enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken anges särskilt. I översiktsplanen skall det också framgå:

”1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vatten-
områden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och iaktta
gällande miljökvalitetsnormer.”

Lagen föreskriver vidare särskilt att ”översiktsplanens innebörd och konsekvenser
skall kunna utläsas utan svårighet”.

 Detaljplanering. Detaljplanen reglerar på en mer detaljerad nivå markanvändningen
och bebyggelsen och omfattar en begränsad del av kommunen. Planen är till skillnad
mot översiktsplanen juridiskt bindande och ett av kommunens främsta instrument för
att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken.

 Områdesbestämmelser (Om kommunen vill säkerställa att syftet med översiktsplanen
säkerställs i områden som inte omfattas av en detaljplan kan områdesbestämmelser
upprättas).

 Fastighetsplaner för att underlätta detaljplaneringen.

Kommuner kan i samverkan genom kommunalförbund eller s k regionplaneförbund även
arbeta med regionplanering. Syftet med detta är enligt PBL att ”inom regionen bevaka regio-
nala frågor och fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga
myndigheters planering”. Regionplaneorganet kan upprätta och anta (i resp kommunfullmäk-
tige) en regionplan för hela eller en del av regionen.

Utöver planarbetet har kommunen följande huvudsakliga skyldigheter enligt PBL:

 Handläggning och beslut avseende bygg-, rivningslov och marklov samt de åtgärder
som exempelvis en byggherre enligt PBL är skyldig att vidta

 Kalla till samråd i olika skeden av såväl plan- som byggprocess.

Utöver de uppgifter kommunen har enligt övriga föreskrifter i PBL skall kommunen (läs
byggnadsnämnden nedan) också enligt 11 kap: 1-2:
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”1. verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och
landskapsmiljö,

2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste
omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och
fastighetsbildning,

3. samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen
berör nämndens verksamhet,

4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet,

5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter
och beslut.

Byggnadsnämnden skall ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta
ärenden för enskilda och bör därvid verka för att lagens föreskrifter om begränsning av
bygglovsplikten vinner tillämpning. Lag (1998:805).

Om någon begär det, skall byggnadsnämnden lämna skriftliga upplysningar om plan-
läggning, byggande och fastighetsbildning.

Behövs nybyggnadskarta för prövningen av en fråga om bygglov inom områden med
sammanhållen bebyggelse, skall byggnadsnämnden tillhandahålla sådan karta, om
sökanden begär det.”

Beskrivningen ovan avseende miljö- och byggnämndens uppgifter gör inte anspråk på att
vara heltäckande men baseras dock på huvuddragen i de större lagstiftningar som omgärdar
verksamheten. Av beskrivningen torde framgå att verksamhetsområdet är både omfattande
och brett.
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4. Granskningsresultat

4.1 Miljö och byggnämndens tillsynsverksamhet

Nämnden beskriver sin verksamhet relativt ingående på kommunens hemsida. Nedan återges
det inledande stycket från dessa beskrivningar:

”Miljö och hälsa är viktiga ingredienser i vår vardag. I eko-kommunen Boden värnar vi
om miljön på många olika sätt. Vi jobbar för en bra byggnadskultur och en god stads-
och landskapsmiljö. Vi gör det genom information, rådgivning och planering på olika
sätt och genom att bevaka att alla följer lagarna inom detta område.”

4.1.1 Mål

Miljö- och byggnämnden har för åren 2006-2008 utarbetat en strategisk plan i vilken framgår
att nämnden skall ”upprätta realistiska tillsynsplaner för verksamheterna.” Vidare att ”alla
tillståndspliktiga miljöanläggningar och livsmedelslokaler ska ha besök varje år.”

Nämnden har vidare prioriterat livsmedelskontroll inklusive dricksvatten då det dagligen
berör alla kommuninvånare. Därefter prioriteras misstanke eller anmälan om brister i djur-
hållningen. Sedan kommer s k B-anläggningar inom miljötillsynen. Lägst i prioriteringsgrad
ligger hälsoskyddet.

4.1.2 Behovsutredning

Som nämnts ovan föreskriver miljöbalken att kommunen dels ska ha gjort en grundläggande
behovsutredning samt dels årligen ska se över och utvärdera tillsynsarbetet. De intervjuer vi
genomfört samt den dokumentation och de beslut vi tagit del av visar att Bodens kommuns
miljö- och byggnämnd har en väl inarbetad rutin för att årligen se över tillsynsbehoven. För
2007 har en detaljerad behovsutredning genomförts under hösten 2006 och i denna har till-
synsplaneringen integrerats. En sammanfattning av behovsutredningen finns i bilaga 1.
Nämnden har i februari 2007 fattat beslut om tillsynsplanerna (2007-02-13 §§ 19-21).
Besluten om tillsynsplaner avser två år i taget men en årlig revidering och uppdatering sker
också, som underställs nämnden för beslut om en ny tvåårig (rullande) plan.

För livsmedelsområdet skriver nämnden följande om tillsynsbehoven:

”Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad och genomföras regelbundet och så
ofta som är lämpligt bland annat med hänsyn till klarlagda risker och till tidigare
resultat från kontrollen.”
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Angående djurskyddet nämns bl a följande:

”För att tillsynsplaneringen ska bli realistisk är det viktigt att nämnden har en god upp-
fattning om den tid som finns till förfogande för tillsynsarbetet.”

Noteras ska också att kommunerna i 4-kanten samverkar inom djurskyddet, bl a i syfte att
kunna göra så likvärdiga bedömningar som möjligt i de fyra kommunerna. Som underlag för
detta används riktlinjer från Jordbruksverket/Djurskyddsmyndigheten benämnda ”L4”. Dis-
kussioner förs också om att på sikt samordna själva tillsynsarbetet i riktning mot att utföra
tillsynen gemensamt.

4.1.3 Tillsynsarbetet - miljösidan

Nämndens miljötillsyn (inklusive livsmedel och djurskydd) baseras på utredningen av till-
synsbehovet och på nämndens prioriteringar.

Sammantaget visar såväl kommunens behovsutredning som tillsynsplan och de genomförda
intervjuerna på svårigheter att klara de målsättningar som finns eftersom de personella resur-
serna ligger långt under de behov som behovsutredningen visat på. För 2007 visar behovs-
utredningen och tillsynsplanerna att resurserna beräknas räcka till knappt två tredjedelar av
tillsynsbehoven. Det minus i tillgänglig tid som framräknats uppgår totalt till 3 534 timmar,
vilket motsvarar 3,5 tjänster. Av intervjuerna framkommer att situationen när det gäller
behov kontra resurser bedöms ha varit likvärdig för 2006 och åren närmast före.

Nämnden har mot denna bakgrund återkommande äskat om extra resurser och fick också
medel motsvarande en utökning med en tjänst 2006.

4.1.4 Tillsynsarbetet – byggsidan

För bygg- och planarbetet finns ett antal tidigare upprättade detaljplaner och områdes-
bestämmelser som anger regler och ramar för markanvändningen i olika delar av kommunen.
Dessutom finns kommunens översiktsplan som på en mer övergripande nivå anger inrikt-
ningen för hur olika mark- och vattenområden kan komma att användas.

Någon tillsynsplanering för byggsidan finns inte, och krävs heller inte enligt PBL. Nämnden
bedriver ingen planerad tillsyn, utan tillsyn sker endast när det påkallas av akuta behov. Ex-
empelvis vid misstanke om svartbyggen, anmälningar av olika slag såsom ovårdade tomter
och byggnader, ärenden som är svårbedömda enligt PBL och andra bestämmelser, strand-
skydd och liknande. I övrigt sker alltså ingen direkt tillsyn eller efterkontroll.

Några nämndsbeslut om denna inriktning finns inte, men den är ”sanktionerad av ordföran-
den” enligt muntliga uppgifter. Följande tillsyn bedrivs inte, enligt förvaltningen, i önskvärd
omfattning:
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 Avhjälpande av enkla hinder för tillgänglighet

 Hissar

 Brandfarlig vara

 OVK

 Svartbyggen

 Byggen

 Ovårdade tomter och hus

 Energideklarationer (krav kommer dock 2009)

4.2 Uppföljning

Nämnden erhåller skriftlig uppföljning av läget i tillsynsarbetet, samt i övriga ärenden, vid
varje nämndsmöte. Mer utförlig rapportering lämnas i delårsrapporter och i den årliga verk-
samhetsberättelsen. Dessa uppföljningar tar också sikte på de mål nämnden beslutat om i sin
strategiska plan. Nämndens ordförande uppfattar att den uppföljning som lämnas är både om-
fattande och tillräcklig.

4.3 Aktuella frågor

Datoriserad tillsyn tillämpas redan idag i viss utsträckning och ambitionen är att successivt
bygga ut denna, i takt med att dataprogrammen, checklistor etc utvecklas.

Utöver den brist på personella resurser som nämnden har relativt de beräknade tillsynsbe-
hoven, så står förvaltningen inför både en omfattande omorganisation och stora successions-
behov. Kommunen har utrett och beslutat om att bilda ett samhällsbyggnadskontor, där nuva-
rande miljö- och byggförvaltning integreras med mark- och plankontoret. I samband med
denna omorganisation kommer personalen att föras över till kommunstyrelsen och miljö- och
byggnämnden kommer att vara myndighetsnämnd utan ”egen” personal. Omorganisationen
beräknas totalt sett medföra en besparing på en tjänst, men huruvida detta påverkar miljö-
och byggsidan är i dagsläget okänt.

Angående successionsbehoven så är det inom några år aktuellt med pensionsavgångar för
omkring hälften av miljö- och byggförvaltningens handläggande personal, och det blir då av
avgörande betydelse att erfaren personal med rätt kompetens kan rekryteras. Inom miljösidan
finns traditionellt ett stort mått av specialisering, t ex inom djurskydd, livsmedel, miljöskydd.
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Bilaga 1


