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1 Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppgift att granska kommunens
tillsynsverksamhet
kopplat
till
miljö-,
livsmedel-,
alkoholoch
tobakslagstiftningarna. Syftet med granskning var att bedöma om
samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämndens beredning av taxor är tillräckligt.
Det
är
den
sammanfattande
bedömningen
av
granskningen
att
samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämndens beredning av taxor är tillräcklig.
Nämnderna har upprättat behovsbedömningar och tillsynsplaner vilka ligger till
grund för taxan. Däremot menar vi att nämnderna bör stärka uppföljningen av
kostnadstäckningsgraden. En sådan uppföljning syftar till att på ett mer detaljerat
sätt följa hur väl intäkter från avgifterna täcker kostnader för tillsynsarbete. Det
framförs i granskningen att detta är en planerad aktivitet inför verksamhetsåret
2023.
Det bedöms därtill som problematiskt att nämnderna inte har tillräcklig
personalkapacitet för att genomföra tillsyn i enlighet med tillsynsplanerna. Det är
vår bedömning att nämnden specifikt bör följa upp vilka konsekvenser detta haft på
verksamheten.
Mot bakgrund av iakttagelserna och bedömningarna i rapporten rekommenderas
samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämnden att:


Säkerställa att uppföljning av tillsynsavgifters kostnadstäckningsgrad
genomförs under året i enlighet med planerad aktivitet.



Att följa upp eventuella konsekvenser av uteblivna tillsyner till följd av
nedprioriteringar.
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2 Inledning
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som tillsynsmyndighet
enligt speciallagstiftning omfattar inte de delar där nämnden själv bedriver
verksamhet. Tillsynsnämnden har motsvarande uppgifter för tillsyn inom
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Detta omfattar såväl miljötillsyn som
livsmedelstillsyn.
Nämnden ska som en del av sitt uppdrag säkerställa att kommunen fullgör sitt
ansvar utifrån ett antal tillsynslagar. Tillsynen som kommunerna ska bedriva är
reglerad i miljöbalkens 26 kapitel och i miljötillsynsförordningen (2011:13).
Avseende
livsmedelstillsyn
reglerar
livsmedelslagen
(SFS
2006:804)
tillsynsansvaret. I tillsynsansvaret ingår att avsätta tillräckliga resurser och att ha
personal med tillräcklig kompetens för att arbetet ska kunna utföras.
Avgifter för olika former av tillsyn beslutas av fullmäktige i form av taxor. Det är av
vikt att förslaget till taxor är förankrad i de förutsättningar som krävs för att fullgöra
uppdraget. Därmed är det också av vikt att samhällsbyggnadsnämnden upprättar
behovsutredningar och tillsynsplaner för att säkerställa att resurser finns
tillgängliga.
Med detta som utgångspunkt har revisorerna i sin väsentlighets- och riskbedömning
sett det som angeläget att granska samhällsbyggnadsnämndens förslag till
prissättning för tillsynsverksamheten.
Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden och
tillsynsnämndens beredning av taxor är tillräckligt.
I granskningen av ärendeberedningsprocessen besvaras följande revisionsfrågor:
Har nämnderna tillsett att behovsbedömningar och tillsynsplaner
upprättats?
 Är nämndernas förslag till taxa grundade i behovsbedömningar och
tillsynsplaner?
 Genomför nämnderna uppföljningar för att säkerställa att avgifter för
tillsyner motsvarar kostnaderna kopplade till desamma?


Genomförande och avgränsning
Granskningen sker genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer genomfördes
med samhällsbyggnadsförvaltningens chef och bygg- och miljöchef.
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Revisionskriterier
Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer
om revisionskriterierna se bilaga.


Kommunallagen



Miljöbalkens 26 kap.



Miljötillsynsförordningen



Samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens reglemente
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3 Iakttagelser
Behovsutredning och tillsynsplan
3.1.1.1 Tillsynsplan för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 2022–2024
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av tillsynsplan för
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 2022–2024. Av tillsynsplan framgår
att behovsutredning upprättats. Syftet är att säkerställa att samhällsbyggnads- och
tillsynsnämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt
uppdrag. Behovsutredningen bygger enligt uppgift på en gemensamt framtagen
modell för behovsbedömning av kommunerna i Västra Götalands län och Hallands
län. I en gemensam rapport av miljösamverkan Västra Götaland och miljösamverkan
Halland från maj 2021 framgår det att den mall som tagits fram utgår från SKR:s
modell. Mallen innehåller färdiga rubriker, gemensam text samt exempeltexter som
kan användas efter respektive kontors ansvarsområde och som inspiration.
Av intervju framkommer att mallen som upprättats använts för första gången inför
2022. En projektgrupp inom miljösamverkan Västra Götaland och miljösamverkan
Halland kommer utvärdera mallen under våren 2022.
Kommunens behovsbedömning omfattar myndighetsutövningen inom miljö- och
hälsoskyddet, alkohol-, tobak- och livsmedelskontrollen. Bedömningen uppges vara
treårig för att kunna visa hur tillsynen behöver utvecklas över tid. Detta för att
bättre bidra till att nå miljömålen samt förutsättningar med avseende på lagstiftning
och de verksamheter som tillsynen riktar sig mot. Samhällsbyggnadsnämndens
tillsynsplan för 2022–24 omfattar beskrivning av tillgängliga resurser i form av
årsarbetare samt övergripande förutsättningar för perioden. Behovsutredningen
utgör en del av tillsynsplanen. Behovsutredningen är presenterad i bild nedan:
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Behovsutredningen för 2022 påvisar att resursbehovet uppgår till cirka 6,4
årsarbetare. Detta för att nämnden ska kunna uppfylla uppgifterna enligt
miljöbalken samt alkohol-, tobaks- och livsmedelskontroll.
Det framkommer att nämnden enligt behovsutredningen saknar medel för att
tillmötesgå personalbehovet över perioden. Nämnden uppges vara i behov av
tillskott på 338 640 kr. Det framgår vidare att nämnden 2022 behöver prioritera
bort cirka 830 timmar om medel inte tillförs. Behovsutredningen visar att det
saknas 0,83 årsarbetare för handläggningsarbeten 1.
Det samlade behovet enligt behovsutredningen för 2022 uppgår till 5 830 timmar
exklusive administration och ledning.
Nedan tabell redovisar det totala resursbehovet 2022–2024.

Det fullständiga beräkningsunderlaget för behovsutredningen går att återfinna i
behovsutredning beräkningsunderlag 2022.
Handläggningstiden delas in i tre kategorier.




Styrd tid
Händelsestyrd tid
Behovsprioriterad tid

Styrd tid är planerad tillsyn på de verksamheter som har störst behov och krav.
Styrd tillsyn är som ett grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre
möjlighet att påverka.
Händelsestyrd tid går tid inte i förväg går att fullt ut planera vilken omfattning
behovet kommer uppstå. Händelsestyrd tid omfattar ärenden som kommer in till
myndigheten som måste hanteras som till exempel ansökningar, anmälningar,
klagomål, olyckor, remisser, samråd, besvara myndigheter och media.

1

Enligt tillsynsplan beräknas en heltidsanställd handläggare i genomsnitt arbeta 1 600 timmar per år
efter 400 timmar avdrag för ledighet/sjukdom. 1000 timmar av arbetstiden per år uppges normalt
läggas på handläggning.
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Behovsprioriterad tid omfattar den planerade tillsynen på verksamheter som inte är
anmälningspliktiga inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (så kallade U,
respektive UH verksamheter). Denna kategori kan även omfatta nationella och
regionala tillsynsprojekt, avloppsinventeringar/tillsyn, strandskyddstillsyn och
annan tillsyn som omfattas av lagstiftning som nämnden har tillsyn över,
exempelvis animaliska biprodukter (ABP) och strålskydd.
Den styrda tillsynen är i huvudsak avgiftsfinansierad. Övrig tid är till övervägande
del
skattefinansierad.
Detta
omfattar
i
huvudsak
administration,
kompetensutveckling, kvalitetsarbete, planering samt samverkan.

Eftersom 0,83 årsarbetare saknas presenteras det i tillsynsplanen hur 830 timmar
kan prioriteras bort för att handläggare ska fullfölja sina arbetsuppgifter med
tilldelade resurser.

Det framgår av intervju att nämnden begärt tillägg i syfte att inte behöva
bortprioritera tillsynsområden. Detta har inte beviljats för budgeten 2022.
3.1.1.2 Tillsynsplan 2022–2024 för Alkohol och tobak
Hylte kommun har upprättat en separat tillsynsplan för alkohol och tobak antagen
av samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-14. I planen redogörs antalet
serveringsställen med serveringstillstånd (14). Enligt nämndens egna riktlinjer ska
tillsyn ske minst en gång per år per serveringsställe. Tillsyn av så kallade riskobjekt
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ska dock ske i relation till verksamhetens risk. Det framkommer att tillsyn inte
genomförts under 2021 till följd av på grund av pandemirestriktioner, samt att
tillsynen inte varit prioriterad.
Det framgår av intervjuer att nämnden erhållit kritik från länsstyrelsen på grund av
att handläggning av serveringstillstånd är låg.
3.1.1.3 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2022–2024
Kontrollplan för livsmedelskontroll2 är den operativa kontrollmyndighetens
beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan
uppfylls av myndigheten.
Kontrollplanen innehåller en sammanfattning från föregående år inklusive en
summering avseende måluppfyllelse. Planen omfattar därtill en genomgång av
framtida mål och risker, ansvarsfördelning, befogenheter och resurser,
organisation, åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftning samt uppföljning
och utvärdering av kontrollen. Kontrollplan för livsmedelskontroll har upprättats
enligt livsmedelslagen.
3.1.2 Bedömning
Vi kan konstatera att behovsbedömningar och tillsynsplaner har upprättats för
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Planer bedömer vi som utförliga och
är grundade i beräkningsunderlag.
Taxa
Nämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är baserad på Sveriges
kommuner och Regioners (SKR) förlaga om behovsstyrd taxa. Taxbestämmelsen
innefattar taxa för Livsmedelslagen, Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen,
lagen om receptfria läkemedel. Avgifterna inom samhällsbyggnadsnämndens och
tillsynsnämndens verksamhetsområde utgörs av kostnaderna för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Det framkommer i
taxbestämmelser att timtaxan är 1 020 kronor per hel timmes handläggningstid.
Av intervju framgår det att samhällsbyggnadsnämnden bytt ekonom fem gånger på
tre år. Detta uppges ha bidragit till att nämnden inte haft möjlighet att i önskvärd
utsträckning följt upp kostnadstäckningen. Det understryks att grunden för taxorna
utgörs av schablonberäkningar. Det framgår att nämnden ska analysera
kostnadstäckningsgraden inför 2023 och att den bristande kontinuiteten av
ekonom på förvaltningen har hämmat detta tidigare.
Vid intervju uppges det att taxan känns rimlig och täcker de kostnader som finns.
Det uppges att bokslutet för miljöenheten 2022 resulterar i cirka plus minus noll.
Det framgår att beräkningar kring kostnadstäckningsgraden ska göras inför 2023.

2

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-14

9

I tillsynsplanen framgår att fastställda behov till 57 procent är avgiftsfinansierat.
Resterande 43 procent behöver skattefinansieras. Av intervjuer framgår att det
enligt egen analys behövs en avgiftsfinansieringsgrad på 50 procent i syfte att
uppnå budget. Resultatet av detta blir enligt uppgift att avgiftsfinansierad tillsyn
prioriteras om det krävs på grund av budgetrestriktioner. Detta trots att det inte
alltid är där störst nytta för miljö och hälsa uppnås.
I tillsynsplan för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde presenteras
resursbehov av handläggningstid för sju övergripande verksamhetsområden vilka
är: miljöskydd, förorenade områden, hälsoskydd, små avlopp, livsmedel, naturvård
samt administration. För respektive verksamhetsområde presenteras en
beskrivning, en analys av resursbehovet, samt en sammanställning av
resursbehovet.
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av beräkningsunderlaget för
behovsutredningen samt tillsynsplan. Dessa ligger till grund för beslut om taxa.
3.2.1 Bedömning
Det är vår bedömning att nämnderna bör stärka uppföljningen av
kostnadstäckningsgraden. En sådan uppföljning syftar till att på ett mer detaljerat
sätt följa hur väl intäkter från avgifterna täcker kostnader för tillsynsarbete. Detta
i syfte att åskådliggöra tidsåtgång, intäkter och kostnader för specifika moment i
ett ärende. Detta kan med fördel ligga till grund för beredningen av förslag till taxor.
Vi konstaterar att taxan är grundad i beräkningsunderlaget.
Uppföljning
Kommunen deltar i SKR:s servicemätning Insikt vilken avser myndighetsutövning.
Det framgår av intervju att detta är ett sätt för nämnden att arbeta med uppföljning.
Nämnden utvärderar resultatet av mätningarna.
Nämnderna följer tillsammans med förvaltningen upp ärenden och har uppföljande
möten. I tillsynsplan framgår att det vid klagomål och tillbud bedrivs uppföljning av
efterbehandlingsåtgärder/sanering/avhjälpande åtgärder. Uppföljning till nämnden
sker genom delårs och årsbokslut. I rapporteringen förmedlar förvaltningen
nämnden eventuella utmaningar.
Det uppges vid intervju att nämnden är medvetna om att lagstadgad verksamhet
prioriteras bort på grund av bristande medel. Det uppges dock att nämndens
resultat för tillsyn är i balans.
I kontrollplanen för livsmedel framkommer att uppföljning och utvärdering av
kontroll sker årsvis och rapporteras av bygg- och miljöchefen till samhällsbyggnadsoch tillsynsnämnden. Vidare framgår det även att verksamhetsområdet följs upp ett
par gånger om året av miljö- och hälsoinspektörerna tillsammans med bygg- och
miljöchefen.
I kontrollplanen framgår att det pågår ett arbete med alla miljönämnderna i Hallands
län via Region Halland (Miljösamverkan) samt Entreprenörsregionen (6 kommuner,
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1 län). I uppföljningen ingår nyckeltal och jämförelser för att nå en likvärdig tillsyn
avseende ekonomi, belastning, resultat och kvalitet. Redovisning till nämnd sker
årligen.
3.3.1 Bedömning
Det är vår bedömning att nämndens uppföljning är tillräcklig avseende den tillsyn
som genomförs. Mot bakgrund av att flera tillsynsområden är nedprioriterade
menar vi att nämnden specifikt bör följa upp vilka konsekvenser detta har inneburit.
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4 Slutsats
Det är vår sammanfattande bedömning att samhällsbyggnadsnämnden och
tillsynsnämndens beredning av taxor är tillräcklig. Nämnderna har upprättat
behovsbedömningar och tillsynsplaner vilka ligger till grund för taxan. Däremot
menar vi att nämnderna bör stärka uppföljningen av kostnadstäckningsgraden. En
sådan uppföljning syftar till att på ett mer detaljerat sätt följa hur väl intäkter från
avgifterna täcker kostnader för tillsynsarbete.
Det framförs i granskningen att detta är en planerad aktivitet inför verksamhetsåret
2023.
Vi menar därtill att det är problematiskt att nämnderna inte har tillräcklig
personalkapacitet för att genomföra tillsyn i enlighet med tillsynsplanerna. Det är
vår bedömning att nämnden specifikt bör följa upp vilka konsekvenser detta haft på
verksamheten.

Revisionsfråga
Har
nämnderna
tillsett
behovsbedömningar
tillsynsplaner upprättats?

Svar
att
Ja,
och

Är nämndernas förslag till taxa
Ja,
grundade i behovsbedömningar
och tillsynsplaner?
Genomför nämnderna uppföljningar
Nej, däremot är det något nämnden ska se
för att säkerställa att avgifter för
över inför 2023.
tillsyner motsvarar kostnaderna
kopplade till desamma?

Rekommendationer
Mot bakgrund av iakttagelserna och bedömningarna i rapporten rekommenderar vi
samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämnden att:


Säkerställa att uppföljning av tillsynsavgifters kostnadstäckningsgrad
genomförs under året i enlighet med planerad aktivitet.



Att följa upp eventuella konsekvenser av uteblivna tillsyner till följd av
nedprioriteringar.
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5 Källförteckning
Intervjuade funktioner:


Samhällsbyggnadschef



Bygg- och miljöchef

Analyserade dokument:


Behovsutredning beräkningsunderlag 2022



Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2022–2024, 2021-12-14



Slutrapport behovsutredningar, maj 2021



Taxbestämmelser för området inom miljöbalken, livsmedelslagen,
alkohollagen, strålskyddslagen, tobakslagen och lagen om receptfria
läkemedel, 2021-11-11



Tillsynsplan 2022–2024, Alkohol och Tobak – Hylte kommun, 2021-11-23



Tillsynsplan för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 2022–2024,
2021-12-14
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6 Revisionskriterier
Kommunallagen (2017:725) 6 kap
Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer,
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten.
Miljöbalk (1998:808) 26 kap. samt miljötillsynsförordning (2011:13).
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling. Enligt miljöbalken ska tillsyn
säkerställa att balkens syfte följs. Varje kommun utövar, genom den eller de
nämnder som fullmäktige bestämmer, tillsyn inom kommunen över miljö- och
hälsoskyddet i enlighet med lagens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt om avfallshantering.
Kommunen ansvarar för att på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig
utsträckning kontrollera att miljöbalken, samt de föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken, efterlevs. Kommunen ska även vidta
de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Kommunen ska dessutom,
genom rådgivning, information och liknande, skapa förutsättningar för att balkens
ändamål ska kunna tillgodoses. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om
avgift för sin tillsyn.
Miljötillsynsförordningen gäller tillsyn enligt miljöbalken och fastställer att en
verksamhet, en åtgärd, ett område eller en djur- eller växtart kan vara föremål för
tillsyn. Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser ska ansvara för
operativ tillsyn, dvs. tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver/har
bedrivit verksamhet eller vidtar/har vidtagit en åtgärd. Enligt 8 § ska den operativa
tillsynsmyndigheten för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan.
Planen ska grundas på en behovsutredning.
Hos kommunen ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre
år och ses över vid behov, dock minst en gång årligen. Nämnden ska föra ett register
över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Med utgångspunkt i
behovsutredningen och registret ska myndigheten upprätta en tillsynsplan som ska
beslutas av nämnd. Nämnden ska göra tillsynsbesök hos de verksamheter som är
tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamheter
som innebär betydande risker för miljön ska få besök minst en gång per år. Övriga
ska få besök minst vart tredje år.
Tillsynsmyndigheten ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet.
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Miljötillsynsförordningen (2011:13)
Miljötillsynsförordningens första kapitel 6 § reglerar att det ska finnas en utredning
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde hos den som är operativ
tillsynsmyndighet. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år och ska ses över
vid behov och minst en gång varje år. Därtill ska även en operativ tillsynsmyndighet
för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar
myndighetens ansvarsområden enligt miljöbalken. Planen ska grundas på
behovsutredningen.
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg- och miljöområdet samt de
övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden
inom plan- och byggnadsväsendet respektive miljö- och hälsoskyddsområdet endast
avseende
prövning
och
tillsyn
av
sådan
verksamhet
som
samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun bedriver.
Nämnden skall dels besluta i ärenden enligt förordning (SFS1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt:
fullgöra kommunens tillsynsansvar över de delar av miljöbalken där
länsstyrelsen överlämnat tillsynsansvaret till kommunen (s k B-företag)
 fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppdrag i övrigt som
kommunfullmäktige överlämnar till nämnden


Tillsynsnämndens reglemente
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg och miljöområdet enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900), miljöbalken (SFS 1998:808) samt de övriga uppgifter
som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och
byggverksamheten respektive miljö- och hälsoskyddsområdet.
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lagar och/eller
förordningar samt bestämmelser i kommunens reglementen.
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