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 MHN §  23 Dnr 2018-001211 

Revisionsrapport Miljö- och hälsoskydds-
nämnden 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar  
 
1. anta förvaltnings skrivelse som sin egna. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Varbergs kommun Revisorerna har den 26 februari 2018 överlämnat 
KPMG:s revisionsrapport samt begärt nämndens svar senast den 2 maj 
2018. 
 
Revisionsrapporten har sammanfattas i fyra punkter enligt följande. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör inkludera kommunfullmäktiges mål- 
och inriktningar i sin styrning och uppföljning. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör tydliggöra sin ekonomiska styrning 
genom att särskilja livsmedel från miljö- och hälsa vad gäller 
självfinansieringsgraden. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör tillse att det vid beslut om tillsynsplan 
tydligt framgår vilken tillsyn som eventuellt prioriteras bort. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör verka för fortsatt utvärdering och 
uppföljning av kundnöjdhet. 
 
Kommunfullmäktiges mål är kopplade till nedanstående områden. 
 
• Miljö och klimat. 
 
• Bostäder. 
 
• Utbildning och arbete. 
 
• Hälsa och social sammanhållning. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att notera och kommentera de 
fyra punkterna i sammanfattning av rapporten enligt följande: 
 
Nämndens mål kopplat till fullmäktiges fyra målområden har en koppling 
till de nyckeltal som redovisas i nämndens internkontroll. 
 
Stickprov genomförs på handläggningstid för ärenden som inte ska 
överstiga 20 dagar med avseende på bostadsbyggande och arbete. Målet är 
satt att inte fördröja kommunens planprocesser (och därmed bostäder). 
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Därutöver kontrolleras antalet inventerade och åtgärdade enskilda avlopp 
med avseende på miljö och hälsa och vattenkvalité (ex. närsalter och 
bakterier). 
 
Rent övergripande kan man diskutera begreppen tillsyn och 
tillsynsvägledning (se SOU 2017:63). ”Tillsynen kan aldrig handla om mer 
än regelefterlevnad”. ”Gränsen mellan politik och förvaltning ska med 
andra ord vara tydlig”. Det finns i princip en rak funktion mellan 
efterlevnad av lagar och regler inom miljöområdet och god hälsa, miljö och 
klimat. Det förutsätts att demokratisk valda lagstiftande församling gör rätt 
prioriteringar. God regelefterlevnad styr då rakt mot två av 
kommunfullmäktiges mål (Miljö och klimat samt Hälsa och Social 
sammanhållning). När det gäller övriga politiska mål bör de förläggas inom 
ramen för tillsynsvägledning alternativt helt utanför detta begrepp. 
 
I revisionsrapporten anges att tillsynsplanen inte anger någon tydlig 
prioritering. Nämnden vill här nämna att det går att läsa ut om man jämför 
kolumnen behov med kolumnen utförs under det kommande tillsynsåret i 
gällande tillsynsplan. Möjligen skulle den kunna ses som för detaljerad. 
 
När det gäller kundnöjdhet har nämnden under ett antal tidigare år 
genomfört enkätundersökningar särskilt kopplat till vår tillsyn. Detta har 
genomförts i samarbete med övriga miljökontor i Halland. Då dessa efter 
ett flertal upprepningar inte skiljde sig åt och resultaten redovisade ett 
mycket positivt resultat har utskick av dessa enkäter avbrutits. Därefter har 
nämnden deltagit i enkät om NKI. Som svar på redovisning av NKI har 
dessa troligen inte redovisats av förvaltningen till nämnden. Resultatet 
redovisades centralt via kommunstyrelsens förvaltning även digitalt. Detta 
kan dock enkelt justeras i framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport KPMG 2018-02-26 av miljö- och 
hälsoskyddsnämndens styrning och uppföljning av livsmedels, miljö- och 
hälsoskyddstillsynen.  
 
Samråd 
Nämnden har fört fram ovanstående synpunkter under tiden för 
framtagande av revisionsrapporten. 

 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsförslag daterad den 14 mars 2018.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 5 mars 
§ 20.  

 
Prot. utdrag: ks@varberg.se 
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