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Revisorerna 

Till: Bygg- och miljönämnden  

För kännedom: Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens miljötillsyn och livsmedelskontroll 
De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av kommunens miljötillsyn och 

livsmedelskontroll, i syfte att bedöma om bygg- och miljönämnden säkerställt en tillräcklig kvalitet och 

effektivitet inom dessa verksamheter.  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens miljötillsyn i allt väsentligt bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt. Det förekommer dock delar av tillsynsverksamheten som behöver utvecklas. 

Exempelvis är det en brist att den senaste behovsutredningen genomfördes 2011. Det innebär att det i 

nuläget inte är kartlagt i vilken uträckning personalresurserna för miljötillsyn svarar mot 

personalbehovet. Dessutom ska behovsutredningen ses över vid behov och minst en gång per år 

enligt miljötillsynsförordningen. Nämndens rutiner kopplat till behovsutredningen har med andra ord 

inte levt upp till kraven i gällande regelverk. Vidare är vår bedömning att det finns ett behov av att vidta 

åtgärder för att säkerställa att finansieringen av myndighetsutövningen inom miljöområdet är i enlighet 

med nämndens egna mål. Under 2019 var verksamhetens självfinansieringsgrad 40 procent, medan 

nämndens mål är en självfinansieringsgrad om 50 procent.  

Vad gäller livsmedelskontrollen är vår sammanfattande bedömning att det förekommer väsentliga 

brister i verksamheten. Granskningen visar att samtlig planerad livsmedelskontroll inte genomförs, 

vilket skulle kunna förklaras av otillräckliga personalresurser. Vidare kan konstateras att det är 

tveksamt om kostnadstäckningen av livsmedelskontrollen är i enlighet med gällande regelverk. Av 

länsstyrelsens granskningsrapport framgår att självfinansieringsgraden för 2019 uppgår till ungefär 53 

procent. En grundläggande utgångspunkt för livsmedelskontrollen är att avgiftens storlek skall svara 

mot den kostnad som den offentliga kontrollen över företaget medför. Intervjuade på 

livsmedelsavdelningen anser dock att självfinansieringsgraden är högre än vad länsstyrelsen uppger.  

Avslutningsvis vill vi understryka vikten av att nämnden vidtar åtgärder för att avhjälpa de brister som 

tillsynsmyndigheter identifierat i kommunens livsmedelskontroll. För det första är det allvarligt att 

Livsmedelsverket bedömer bristerna i kommunens livsmedelskontroll som så omfattande att 

myndigheten beslutat om ett föreläggande. För det andra är det också allvarligt hur nämnden valt att 

hantera påtalade brister. Samma brister har påtalats i länsstyrelsen och Livsmedelsverkets revisioner 

2010, 2015 och 2019, utan att åtgärdas. Dessutom är det enbart en av sex avvikelser kopplade till 

Livsmedelverkets föreläggande som åtgärdats enligt given tidsperiod. Nämndens agerande utifrån de 

bister som påtalats kan inte beskrivas på annat sätt än passivt.  

Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi bygg- och miljönämnden:  

 Säkerställ att samtlig planerad livsmedelskontroll genomförs.  

 Säkerställ att självfinansieringsgraden inom livsmedelskontrollen och miljötillsynen är 

tillräcklig.  

 Säkerställ en tillräcklig uppföljning av livsmedelskontrollen.  

 Säkerställ att resursbehoven inom miljötillsynen och livsmedelskontrollen analyseras 

kontinuerligt. 

Vi önskar svar från nämnden senast 2020-08-31. 
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