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Revisionsrapport - Granskning av
miljötillsyn - Yttrande
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Yttrande enligt nedan översänds till kommunrevisionen

Ärendebeskrivning
Revisionen har låtit granska kommunens miljötillsyn.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen miljö- och byggnadsnämnden att:
Konkretisera en handlingsplan baserad på översynen av personalbehovet för att
- Säkerställa att denna motsvarar omfattningen av uppdraget.
- Genomföra uppföljande stickprovsmässiga kontroller av tillsynsbeslut.
- Stärka uppföljningen av kostnadstäckningsgraden samt
- Utvärdera om taxan överensstämmer med den faktiska tidsåtgången.
Ärendet har remitterats till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden anför under § 48/2018:
”En handlingsplan med risk- och konsekvensbeskrivning kommer att tas fram under hösten 2018.
Nämndens kommande intern kontroll för 2019 kommer att handla just om granskning av
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besluten i syfte att kontrollera och kvalitetssäkra nämndens arbete. Utifrån kontrollens resultat
kan kommande former av kvalitetssäkringsarbete komma att utvecklas och appliceras inom
organisationen.
En djupare undersökning av de enskilda tillsynsuppdragen behövs för att säkerställa att debiterad tid
motsvarar nedlagd tid inom respektive tillsynsområde. Lämpliga former att genomföra detta kommer
att undersökas och följas upp under hösten/våren 2018-2019.”

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2018-10-24

17(45)
Till miljö- och byggnadsnämndens svar kan fogas att personalansvaret inom Kävlinge kommun
ligger på kommunstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden har därför i separat ärende
överlämnat vidarehantering av detta till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har beslutat om ny politisk organisation från och med 2019. Med anledning
av detta har under våren 2018 tjänstemannaorganisationen setts över för att matcha den
politiska organisationen och framtidens utmaningar.
Samtidigt tillsattes bl a ny samhällsbyggnadschef. Hon har tillträtt under hösten. I egenskap av
sektorsansvarig chef bör hon ges tillfälle att sätta sig in i ärendet och inkomma till
kommunstyrelsen med förslag till vidarehantering av bemanningsfrågan inom miljötillsynen.
Därefter kommer kommunstyrelsen att ta ställning i denna del.

Beslutsunderlag
x
x
x

Revisionens granskning av miljötillsyn - Yttrande, tjänsteskrivelse
Revisionsrapport - Granskning av miljötillsyn, rapport
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 48/2018 Remissvar revisionsrapport miljötillsyn

Yrkande
Johan Ericsson (M) och Jana Lund (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
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