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Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på granskning av prissättning av tillsynsavgifter inom
miljö- och livsmedelstillsyn
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att anta denna tjänsteskrivelse som svar till revisionen.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har revisorerna granskat kommunens
tillsynsverksamhet kopplat till miljö-, livsmedel-, alkohol och tobakslagstiftningarna. Syftet med
granskning var att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämndens beredning av taxor är
tillräckligt. Vilket har resulterat i en granskningsrapport.
Revisonens sammanfattande bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämndens
beredning av taxor är tillräcklig. Nämnderna har upprättat behovsbedömningar och tillsynsplaner vilka
ligger till grund för taxan.
De framför i granskningen att nämnderna bör stärka uppföljningen av kostnadstäckningsgraden, med
syfte till att på ett mer detaljerat sätt följa hur väl intäkter från avgifterna täcker kostnader för
tillsynsarbete. De framför vidare att som problematiskt att nämnderna inte har tillräcklig
personalkapacitet för att genomföra tillsyn i enlighet med tillsynsplanerna. Deras bedömning är att
nämnden specifikt bör följa upp vilka konsekvenser detta haft på verksamheten.
Mot bakgrund av ovan, rekommenderas:
- Säkerställa att uppföljning tillsynsavgifters kostnadstäckningsgrad genomförs under året i
enlighet med planerad aktivitet.
- Att följa upp eventuella konsekvenser av uteblivna tillsyner till följd av nedprioriteringar.
Verksamheten har löpande uppföljning på en övergripande nivå för att säkerställa att resultatet
gällande ekonomi är på väg åt rätt håll och håller satt budget. Verksamheten kommer under året att
följa upp kostnadstäckningsgraden på ett mer detaljerat sätt.
Konsekvensen vid nedprioriteringar blir att vi inte kan möjliggöra en god och korrekt
myndighetsutövning utifrån lagstiftning och samhällets krav. Större fokus behöver läggas på den
avgiftsfinansierade tillsynen, trots att det inte alltid är där störst nytta för miljö och hälsa uppnås.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Inga.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse – Svar på granskning

Beslutet skickas till
Revisionen
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