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Miljö- och byggnämndens ansvarsutövande

Revisionen träffade miljö- och byggnämnden och förvaltningsledningen vid ett samman-
träde den 15 oktober 2007 där frågor diskuterades som bl a berörde nämndens styrning
och kontroll. Årets granskning av ansvarsutövandet är särskilt fokuserat på det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet. Revisionens intryck och synpunkter från dels denna träff, dels
utförd undersökning sammanfattas i denna skrivelse. Komrev inom Öhrlings Pricewater-
houseCoopers har biträtt revisionen i detta arbete.

1 Nämndens systematiska arbetsmiljöarbete

Nämnden anser att de har en god överblick över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM) bedrivs genom de månatliga nämndsrapporterna.

Ansvaret för SAM är tydligt och har till och med organisationsförändringen i september
2007 legat på förvaltningschefen. Efter omorganisationen kommer enligt uppgift ansvaret
att ligga på kommunledningen under kommunchefens ansvar. Samtliga styrdokument
finns samlade.

Det förebyggande arbetet med SAM uppfattas fungera på ett tillfredställande sätt. SAM
frågor diskuteras löpande vid arbetsplatsträffar och skyddskommittémöten som protokoll-
förs, regelbundna skyddsronder och kommunens rutiner för skade- och tillbudrapporte-
ring tillämpas.

Verksamheten uppfattas ha en liten riskexponering, en mycket låg sjukfrånvaro och liten
personalomsättning. För övrigt hänvisas till resultatet i granskningsrapporten, ”Gransk-
ning av systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunkoncernen januari 2008”.

Vår bedömning är att nämnden har fungerande system och rutiner för sitt systematiska
arbetsmiljöarbete. Fortfarande bedöms dock svårighet med framtida rekryteringar vilket
kräver fortsatt uppmärksamhet och åtgärder.



2 Uppföljning av nämndens mål för verksamheten

Målen för verksamheten anses tydliga och aktuella. Årligen tas nya tillsynsplaner och
många av målen följs löpande upp vid de månadsvisa nämndssammanträdena. Nämnden
anser dessa rapporter vara mycket bra. Frågeställningar som eventuellt uppstår med an-
ledning av rapporterna lämnas till förvaltningschefen för ytterligare utredning/ förtyd-
ligande.

Enligt nämnden skulle dock den löpande rapporteringen kunna användas som underlag
för beslut och korrigeringar i större utsträckning än för närvarande.

Verksamhetsmålen och de ekonomiska målen uppfattas inte fullt ut harmonisera. Vid
kollision av målen prioriteras, enligt nämnden, de ekonomiska målen.

Vår bedömning är att nämnden har väl fungerande system och rutiner för uppföljning.
Vi anser dock att uppföljningarna fullt ut bör utgöra underlag för beslut och
korrigeringar.

3 Ekonomi

Nämnden uppfattar att enda osäkerheten avseende ekonomin är kostnaderna för bostads-
anpassningar. Dessa kostnader kommer enligt nämnden till viss del att kompenseras.
Nämnden uppfattar att given budgetram kommer att hållas.

Ekonomiskt kommer from 2008 enligt nämnden inga större ekonomiska förändringar ske
i samband med organisationsförändringen annat än en sammanslagning av budgeten.

Vår bedömning är att nämnden har en tillfredställande kontroll över ekonomin. Det är
dock väsentligt att nämnden noga följer utvecklingen avseende bostadsanpassningarnas
utveckling för att uppnå en ekonomi i balans även framöver.

4 Övriga frågor

Följande områden lyfter nämnden fram som väsentligt att arbeta/satsas med/på de när-
maste åren;

 Att utifrån strategiska planen ytterligare arbeta med målskrivningsarbetet
 Miljö- och livsmedelstillsynen som är en ny, utökad verksamhet
 Plansidan
 Miljö- och framtida rekryteringsbehov



Största framtida arbetet omfattar utformningen av det nya samhällsbyggnadskontoret och
översynen av delegationsordningen i samband med organisationsförändringen.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att nämndens arbete baseras på i huvudsak väl fun-
gerande rutiner. Vi förutsätter att nämnden beaktar och agera inom de områden som vi
berört ovan, och vi avser att inom ramen för vår årliga granskning av verksamheterna i
likhet med tidigare år följa nämndens utvecklingsarbete.
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