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Vår sammanfattande bedömning är att nämnden i allt väsentligt har säkerställt en
ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning av livsmedelskontrollen och tillsynen enligt
miljölagstiftningen. Vi gör vår bedömning mot bakgrund av att nämnden på det stora hela har
säkerställt en ändamålsenlig målstyrning och planering av verksamheterna samt att taxorna
för tillsynen bygger på gedigna beräkningsunderlag. Uppföljningen av verksamheterna följer
de formella krav. Det finns dock skäl för nämnden att överväga att stärka uppföljningen, då
återrapporteringen till nämnd för närvarande är relativt begränsad.
Nämndens målstyrning är enligt vår uppfattning ändamålsenlig på det stora hela. Vad gäller
livsmedelskontroller noterar vi dock att nämndens inriktningsmål inte har operationaliserats,
vilket bör åtgärdas för att säkerställa målens styreffekt.
Granskningen visar att nämnden i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig planering
av granskade tillsyns- och kontrollverksamheter. Resursplaneringen är väl underbyggd och
baseras på tillräckliga och vedertagna analysunderlag. Vidare kan konstateras att den
övergripande planeringen bryts ner på ett ändamålsenligt sätt på operativ nivå. Vår enda
noterade avvikelse rör nämndens kontrollplan som enbart omfattar innevarande år. Enligt
livsmedelsverkets föreskrifter ska kontrollplanen vara minst treårig.
Nämnden har säkerställt att taxorna för tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelskontrollen
bygger på gedigna beräkningsunderlag. Beräkningarna bygger på SKR:s vägledning för
uträkning av timtaxor. Vidare kan konstateras att timtaxorna uppdateras regelbundet.
Avslutningsvis noterar vi att relativt begränsat med information lämnas inom ramen för
nämndens uppföljning av verksamheterna. Uppföljningen är dock tillräcklig i formell
bemärkelse. Enligt vår bedömning kan dock nämnden överväga att stärka uppföljningen för
att få bättre insyn och förståelse för verksamheterna. Detta kan exempelvis göras inom
ramen för tertial- och årsbokslutsprocessen eller genom en årlig uppföljningsrapport som
återkopplar till tillsynsplanen och behovsplanen.
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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning i syfte att
bedöma om bygg- och miljönämnden har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning
av livsmedelskontrollen och tillsynen enligt miljölagstiftningen.

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till byggoch miljönämnden:


Säkerställ att nämndens gällande inriktningsmål bryts ner i konkreta delmål
(operationaliseras).



Säkerställ att nämndens kontrollplan sträcker sig över tre år framåt.



Överväg att stärka uppföljningen av tillsyn- och kontrollverksamheten.

För revisorerna i Upplands Väsby kommun

Anna-Lena Edwinson

Jan Fäldt
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Vi önskar bygg- och miljönämndens kommentarer till granskningen senast den 15 oktober
2022.
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