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Miljö- och byggnämndens ansvarsutövande

Revisionen träffade Miljö- och byggnämndens presidium vid ett sammanträde den 3 maj
2005 där frågor diskuterades som bl a berörde nämndens styrning och kontroll. Årets
granskning av ansvarsutövandet är särskilt fokuserat på det frivilliga miljöarbete enligt
kommunens Agenda 21-dokument, samt på hanteringen av allmänna handlingar. Revi-
sionens intryck och synpunkter från dels denna träff, dels utförd undersökning samman-
fattas i denna skrivelse. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt revi-
sionen i detta arbete.

1 Nämndens interna miljöarbete

MoBn har arbetat utifrån kommunens övergripande program, och förvaltningen följde
under okt-nov –04 upp detta arbete. Uppföljningen visar att nämnden/förvaltningen vid-
tagit åtgärder för antingen en allmän miljöförbättring i kommunen eller för att miljömäs-
sigt utveckla sin egen verksamhet i närmare 50 större eller mindre avseenden. 

Bland åtgärder inom nämndens eget Agenda 21 arbete kan i övrigt bl a följande nämnas:
 Två etanolbilar har införskaffats (i enlighet med Kf:s beslut § 90 2004-05-24
 Linje 100 (miljövänlig busslinje längs kusten) används vid en del utbildningar
 Kravodlad frukt köps in till personalen
 Upplysningar avs miljövänligare/miljömärkta pannor, material etc vid bygglov.

Nämnden vill poängtera att nämnden inte har ett övergripande Agenda 21-arbetet. Det
ska kommunstyrelsen ansvara för. Samordnaren som idag finns på MoB-förvaltningen
bör enligt nämnden organiseras direkt under kommunledningen och kommunstyrelsen
vilket skulle legitimera hennes arbete på ett bättre sätt. 

Engagemanget i miljöfrågor kan inom kommunen variera väsentligt medan kommun-
medborgarna (miljöalmanackan är väldigt populär) överlag uppfattas vara engagerade i
miljöfrågorna. Ett problem som tas upp är engagemanget och miljöarbetet bland kommu-
nens fastighetsägare.

Vi ser positivt på nämndens miljöarbete och på den pådrivande roll i kommunens samla-
de miljöarbete som nämnden och förvaltningen i praktiken har. I samband med den för
kommunen nyligen beslutade uppföljningen av Agenda 21-arbetet rekommenderar vi
dock nämnden att väcka frågan om Agenda 21-samordnarens organisatoriska hemvist.



2 Hanteringen av allmänna handlingar

Vår granskning liksom diskussionerna vid träffen 3 maj visar på att nämnden överlag har
bra rutiner för hanteringen av allmänna handlingar. Även uppföljningen av ärendenas
status i handläggningen är av god kvalitet. Förvaltningsrapport lämnas från förvaltningen
vid varje möte vilket ger nämnden en löpande information om verksamheten, tillsyns-
uppdrag, sjukfrånvaro, ekonomi etc. 

Rutinerna för diarieföringen fungerar bra. Två handläggare hanterar dessa vid förvalt-
ningen. Sekretessregler finns och tillämpas för alla bostadsanpassningsärenden. Även
rutinerna i myndighetsutövningen upplevs fungera bra. 

Det område som inte helt täcks in av nuvarande rutiner gäller främst hanteringen av e-
post som inkommer direkt till politikers eller tjänstemäns egna brevlådor. Nämnas i
sammanhanget kan att Justitieombudsmannen vid granskningar i kommuner har ansett att
det inte är tillräckligt att endast ”använda funktionen autosvar i e-postsystemet vid från-
varo. För att leva upp till bl a offentlighetsprincipens krav bör åtgärden kompletteras med
att en kollega får behörighet och möjlighet att öppna den elektroniska posten hos en från-
varande tjänsteman eller nämndledamot”. JO diarienr 1624-2003.

Det är vår uppfattning att nämndens hantering av allmänna handlingar i stor utsträck-
ning lever upp till de krav som kan ställas, och att den i stora stycken även får betraktas
vara mycket väl ordnad. Åtgärder för att leva upp till kraven även vid hantering av e-post
bör dock vidtas i enlighet med det nämnda utlåtandet från JO.

3 Arbetsmiljö

I kommunens personalredovisning för 2004 framgår att MoBn har 46,67 % helt friska,
10,12 % i sjukfrånvaro samt att av sjukfrånvaron avser 81,35 % långtidssjukskrivna. För-
valtningen har vidare en förhållandevis hög medelålder och inom fem år kommer mer än
50 % av personalen att vara > 60 år. I det nya måldokumentet finns mål om ”lugn växling
av äldre personal” och halverat sjuktal till 2008.

Lugn växling av äldre personal vill nämnden uppnå genom att ta in ny personal innan
pensionsavgångar verkställs vilket dock bedöms bli svårt att tillskapa resurser för.

Ambitioner finns vidare om att anställa fler miljö- och bygginspektörer, vilket skulle fö-
rebygga arbetsmiljörisker. Nämnden har tagit tydliga prioriteringar inom verksamheten
för att klara verksamhetens krav inom ramarna. Behovsanalysen visade att nämnden sak-
nade 5 tjänster på miljöområdet. Det bedöms mot denna bakgrund finnas risk för arbets-
miljöproblem och ”personalflykt”. I framtiden kan det bli mera av samverkan mellan
kommunerna för att få behålla personalen och trygga arbetsmiljö och kvalitet.



Vår bedömning är att nämnden har fungerande system och rutiner för arbetsmiljöarbetet,
men att frågan om hög medelålder och kommande personalväxling, liksom frågan ar-
betsbelastning, kräver fortsatt uppmärksamhet och åtgärder.

4 Ekonomi 

Nämnden uppvisar för 2004 ett underskott på 0,4 mnkr. Av de olika verksamheterna upp-
visar egentligen bara en ett underskott, nämligen bostadsanpassningen som backar med
drygt 1,7 mnkr utifrån en budget på totalt 3,8 mnkr. Under 2003 gick bostadsanpassning-
arna back med 1,1 mnkr jämfört med budgeten som då låg på drygt 4 mnkr.

Framåt hösten kan nämnden veta mera om det ekonomiska läget för 2005, det är för tidigt
att säga något konkret i dagsläget.

Taxorna har höjts under 2005 för att höja självfinansieringsgraden. Nämnden har målet
på 75% men i fjol uppgick den bara till 35% och de höjningar som gjorts räcker heller
inte för att klara 75 % självfinansieringsgrad. 

Livsmedelsverket och andra tillsynsmyndigheter anser att nämnden gör ett bra arbete men
har för liten verksamhet. De kräver också tydligare behovsbedömningar som visar hur
stor del av skall-uppdragen som kan effektueras.

Vi ser överlag positivt på nämndens kontroll över ekonomin. Det är dock väsentligt att
nämnden noga följer utvecklingen vad gäller tillsynsbehoven och bostadsanpassningar-
nas utveckling så att det blir möjligt att planera för en ekonomi i balans även på längre
sikt.

5 Uppföljning – Nämndens internbudgetarbete

Vid fjolårets granskning av nämndernas ansvarsutövande fokuserade revisionen särskilt
på internbudgetarbetet. Granskningen visade för MoBn på i huvudsak bra rutiner och
arbetsprocesser med internbudgeten, även om något egentligt resursfördelningssystem
inte fanns. Vidare bedömdes det som positivt att nämnden arbetade med att uppdatera sitt
då ganska gamla måldokument.

Måldokumentet är nu reviderat och nytt from 2005. Vidare finns behovsanalyser fram-
tagna som visar på tillsynsbehoven och även kan nyttjas som underlag vid fördelning av
resurser. Uppföljningen i samband med dessa arbeten visar att målen framgent kan bli
tuffare. Nyckeltal och uppföljningsrutiner bedöms dock behöva få en tid på sig att sätta
sig innan det är moget att ta nästa steg i denna process. 



Vi ser positivt på att nämnden reviderat måldokumentet och tillskapat underlag för be-
hovsbedömningar och resursfördelning. Vi menar dock att det är väsentligt att nämnden
utan dröjsmål fullföljer detta arbete genom aktiva insatser inom uppföljning och utvärde-
ring.

6 Övriga frågor

Inga särskilda övriga frågor diskuteras. Nämnden lyfter dock fram att handdatorer fram-
gent kan komma att effektivisera arbetet vid enheten, samt att samverkan i ”fyrkanten”
har intensifierats.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att nämndens arbete följer en bra struktur och ba-
seras på i huvudsak väl fungerande rutiner. Vi förutsätter dock att nämnden kommer att
agera inom de områden som vi berört ovan, och vi avser att inom ramen för vår årliga
granskning av verksamheterna följa nämndens utvecklingsarbete.

För revisorerna i Bodens kommun

Britt-Inger Olsson Stellan Lundberg
ordförande revisor
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