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Miljö- och byggnämndens ansvarsutövande

Revisionen träffade miljö- och byggnämnden och förvaltningsledningen vid ett
sammanträde den 21 oktober 2008 där frågor diskuterades som bl a berörde
nämndens styrning och kontroll. Årets granskning av ansvarsutövandet är sär-
skilt fokuserat på jämställdhetsarbetet. Revisionens intryck och synpunkter från
dels denna träff, dels utförd undersökning sammanfattas i denna skrivelse. I slu-
tet av respektive avsnitt redovisas med kursiverad stil våra bedömningar. Kom-
rev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt revisionen i detta arbete.

1 Nämndens jämställdhetsarbete

Nämnden är en ren beställarorganisation utifrån sammanslagningen till en bygg-
och miljönämnd. Det innebär exempelvis att nämnden inte har något personalan-
svar utan detta ligger på kommunstyrelsen. Nämnden uppfattar att jämställd-
hetsarbetet inte är ett prioriterat område samt att någon systematiskt uppföljning
inte sker. En annan reflektion från nämnden är att det brister i information om
jämställdhetsarbetet från personal- och jämställdhetsutskottet till kommunstyrel-
sen.

Nämnden uppfattar att det finns behov av att föra ihop jämställdhetsarbetet i
samma diskussion som kommande diskrimineringslagstiftningen.

Vår bedömning är att nämndens nya organisationstillhörighet och dess konsekvenser
avseende jämställdhetsarbetet behöver tas upp i kommunstyrelsen i syfte att tydliggöra
det fortsatta arbetet inom området jämställdhet.

2 Uppföljning av nämndens mål för verksamheten

Nämnden uppfattar att uppföljning av måluppfyllelse i överlag är bra och nämner exem-
pelvis genomförda tillsyner/inspektioner. För övrigt uppfattar nämnden att vissa verk-
samheters mål är svårbedömda var av nämns bostadsanpassningsarbetet. För detta år är
prognosen 450 ärenden men redan idag är det uppe i 500 ärenden. Verksamheten växer



för varje år där kvarboendeprincipen är en viktig påverkande faktor där rättighetslagstift-
ning är styrande.

Tillsynsplaner finns och vetskapen finns om hur många tillsynsobjekt det finns i kommu-
nen. Nämnden uppfattar allmänt att det är svårt att göra andra prioriteringar än de lag-
stadgade uppgifterna. Nämnden konstaterar att utifrån delårsrapporten kommer inte bud-
getmålet att uppnås och nämner samtidigt att de egentligen inte har hand om ekonomin
utan den ligger i praktiken på Samhällsbyggnadskontoret.

Nämnden får rapporter från förvaltningen inför varje sammanträde och uppfattar att upp-
följningen är bra avseende i första hand tillsynsärenden. Däremot efterlyser nämnden
bättre samverkan med socialnämnden avseende bostadsanpassningsärenden och nämner
bland annat att i samspel med socialnämnden komma in i ett tidigare skede vid t.ex. vård-
planering.

Vår bedömning är att behov finns att se över system och rutiner för uppföljning utifrån
den förändrade organisationstillhörigheten.

3 Ekonomi

Nämnden prognostiserar att budgeten kommer att hållas inom tilldelad ram.

Inför 2009 uppfattar nämnden att budgeten bör ligga på samma nivå som under 2008.
Samtidigt anser nämnden att resurstilldelning behövs för bostadsanpassning och planar-
betet (detaljplaner och översiktsplaner).

Vår bedömning är att nämnden på grund av organisationsförändringen inte har samma
kontroll över ekonomin som tidigare. Vi anser att det är viktigt att lyfta upp frågan till
kommunstyrelsen om den ekonomiska styrningen och uppföljningen. För övrigt anser vi
det väsentligt att nämnden noga följer utvecklingen avseende bostadsanpassningarnas
utveckling för att uppnå en ekonomi i balans även framöver.

4 Uppföljning av revisorernas kommunövergripande granskningar

Avseende tillämpningen av FN:s barnkonvention uppfattar nämnden att de inte har någon
speciell utgångspunkt i konventionen vid exempelvis hantering av detaljplaner m.m.

Upphandlingsfrågan är, enligt nämnden, ingen stor fråga men viss upphandling före-
kommer.



5 Övriga frågor

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

 Rekryteringsfrågan men i och med den nya organisationen har nämnden ingen be-
slutanderätt avseende både ekonomi och personal

 Samverkan med andra kommuner

Avseende förbättringsåtgärder inom ledning, styrning och uppföljning bedömer nämnden
ett behov utifrån förändrad organisationstillhörighet. Nämnden uppfattar att det är en fru-
strerande situation att vara en nämnd utan budgetansvar med otydlig ansvarsfördelning.
Diskussion om denna problematik förs med samhällsbyggnadschefen.
.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att nämndens arbete präglas i stor utsträckning av
problemen kring organisationsförändringen. Vi bedömer att behov finns att komma till-
rätta med problemen för att kunna utveckla verksamheten. 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 utveck-
lingsarbete.

För revisorerna i Bodens kommun

Britt-Inger Olsson
ordförande


