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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-05-27

§ 219

Dnr 2021KS280

Svar med anledning av revisorernas grundläggande granskning
2020
Beslut
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen
redovisat med anledning av revisorernas granskning.
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till tidsplan och innehåll för den
löpande rapporteringen.
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer beslutade den 1 mars 2021 att överlämna rapporten Grundläggande
granskning till kommunstyrelsen. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag
för sitt uttalande i revisionsberättelsen.
I samband med granskningen lämnar revisorerna tre rekommendationer till kommunstyrelsen.
I förvaltningens kommentarer till rekommendationerna framgår att man föreslår
kommunstyrelsen att följa en av rekommendationerna, och att åtgärder har vidtagits inför
kommande år avseende de övriga rekommendationerna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 26 april 2021
Grundläggande 2020 granskning inklusive biträdenas rapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, noterar
förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av
revisorernas granskning, att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till
tidsplan och innehåll för den löpande rapporteringen, samt att kommunstyrelsen delger
kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet.
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där förvaltningen i
större utsträckning tar till sig av och arbetar utefter de rekommendationer kommunens
revisorer och deras sakkunniga föreslår.
Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-05-27

Beslutsgång
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss mot
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag.
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.
Återremiss och avgöra ärendet idag
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avgöra ärendet idag.
Per Vorbergs förslag
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.

Paragrafen är justerad
---------------------

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Ekonomi och upphandlingsfunktionen
Bo Ekström
Kommunstyrelsen

Datum
2021-04-26

Diarienummer
2021KS280 007

Svar med anledning av revisorernas grundläggande
granskning 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder
som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning.
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till tidsplan
och innehåll för den löpande rapporteringen.
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer beslutade den 1 mars 2021 att överlämna rapporten
Grundläggande granskning till kommunstyrelsen. Syftet med granskningen
är att ge revisorerna ett underlag för sitt uttalande i revisionsberättelsen.
I samband med granskningen lämnar revisorerna tre rekommendationer till
kommunstyrelsen. I förvaltningens kommentarer till rekommendationerna
framgår att man föreslår kommunstyrelsen att följa en av
rekommendationerna, och att åtgärder har vidtagits inför kommande år
avseende de övriga rekommendationerna.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 26 april 2021
Grundläggande 2020 granskning inklusive biträdenas rapport

Ärendet
Kommunens revisorer beslutade den 1 mars 2021 att överlämna rapporten
Grundläggande granskning till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden.
Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sitt uttalande i
revisionsberättelsen. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen delvis kan
verifiera att styrelsens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt
under år 2020, i rimlig grad kan verifiera att styrelsens verksamhet har
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bedrivits utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020,
samt i rimlig grad kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade
områden varit tillräcklig under år 2020.
I samband med granskningen lämnar revisorerna tre rekommendationer till
kommunstyrelsen. Dessa redovisas nedan kompletterat med förvaltningens
kommentarer.
Kommunstyrelsen rekommenderas att pröva om former för uppföljning och
rapportering av verksamhet och ekonomi bör tydliggöras inom ramen för
utvecklingsarbetet av styrmodellen.
Som revisorerna konstaterar så sker rapportering kontinuerligt och enligt
tidigare rutin. Denna är dock inte politiskt fastställd på lång tid. En plan för
tider och innehåll i uppföljningarna av kommunstyrelsens verksamheter bör
fastställas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att en årlig riskanalys
föregår styrelsens internkontrollplan och att riskanalysen dokumenteras.
Under 2020 har det genomförts ett utvecklingsarbete där en årlig riskanalys
genomförs på både sektorsnivå och på förvaltningsövergripande nivå. Syftet
är att definiera risker som behöver hanteras och att prioritera risker att
granska inom formen av internkontrollplaner.
Riskanalysen dokumenteras på båda nivåerna. De risker som förvaltningen
prioriterar att hantera genom åtgärder redovisas i sektorsplanerna och följs
upp vid årets slut. Under 2021 fortgår utvecklingen av arbetet med
riskanalyser för att ytterligare tydliggöra hanteringen av
kommunövergripande risker.
Sammantaget bedöms denna rekommendation redan vara omhändertagen i
nuvarande och kommande arbetssätt.
Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa ett löpande arbete med
intern kontroll och tydliggöra uppföljningsfrekvensen av arbetet för att vid
behov kunna fatta aktuella beslut om åtgärder.
Syftet med kommunens planer för intern kontroll är att säkerställa att
processer har rätt effekt, men också att det löpande arbetet med intern
kontroll sköts på korrekt sätt genom att risker kontrolleras och att de brister
som finns åtgärdas. Förvaltningen gör bedömningen att nämndernas arbete
med intern kontroll sker på ett sätt som är effektivt och tillräckligt.
Gällande uppföljningsfrekvensen vill förvaltningen påpeka att respektive
chef och enhet har ansvaret för att kontinuerligt arbeta med intern kontroll,
det vill säga att kontinuerligt leta efter brister, testa kontrollfunktioner och
arbeta med åtgärder för att förbättra processer och eliminera risker. Detta
arbete sker kontinuerligt, men uppmärksammas särskilt i samband med
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ordinarie planeringsprocess med sektorsplaner och verksamhetsplaner, samt
i uppföljningen av dessa.
En fastställd uppföljningsfrekvens utanför dessa ordinarie processer skulle
leda till mer rapportering och administrativt kontrollerande med en eventuell
påföljd att ansvaret för riskerna centraliseras. En fastställd
uppföljningsfrekvens skulle leda till mer rapportering och administrativt
kontrollerande med en eventuell påföljd att ansvaret för riskerna
centraliseras.
I de fall det finns brister som föranleder att beslut om åtgärder behöver
fattas anser förvaltningen att det är lämpligt att det sker enligt ordinarie
delegation och ärendehantering.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef
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Grundläggande
granskning:
Härryda kommun

Härryda kommun
Mars 2021
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Amanda Svensson
Isabelle Panasco

Inledning
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning,
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har nämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med
tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om
förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av
mål och budget 2020.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. I
övrigt se “Syfte och revisionsfrågor”.
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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Kommunstyrelsen – Iakttagelser, s. 1
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har styrelsen antagit en plan för sin verksamhet?

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen samt kommunen i
sin helhet finns och antogs 2019-11-07 § 308 av
kommunstyrelsen, resp. 2019-06-17 § 93 av fullmäktige.

2. Budget

a) Har styrelsen antagit en budget för sin verksamhet?

Budget återfinns i verksamhetsplan antagen 2019-11-07 §
308.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för styrelsens verksamhet?

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning i fullmäktiges strategiska
plan för 2019-2022. Ett av dessa berör kommunstyrelsens
verksamheter och återfinns i kommunstyrelsens
verksamhetsplan för 2020. Vi noterar att
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning inte
återfinns i kommunfullmäktiges budget och plan för 2020,
medan de finansiella målen som presenterades i
fullmäktiges strategiska plan 2019-2022 även återfinns i
kommunfullmäktiges budget och plan för 2020.

b) Finns mål formulerade för styrelsens ekonomi?

De ekonomiska målen utgörs av kommunfullmäktiges
finansiella mål för god ekonomisk hushållning, om soliditet
och redovisat resultat, vilket förutsätter en budget i balans.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Verksamhetsmål samt finansiella mål specificeras med
mätmetod och målvärde.

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till styrelsen?

Vi har inte tagit del av politiskt beslutade direktiv eller
instruktion för hur ekonomi och verksamhet ska
rapporteras. ”Tidplan för prognosarbetet 2020” märkt
Sektorn för administrativt stöd, ekonomi och upphandling
finns, där datum för inlämning specificeras. Vilka uppgifter
som ska rapporteras vid dessa datum framgår inte av
dokumentet.

4. Rapportering,
redovisning och
åtgärder

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi enligt
direktiv?

E/T
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Ej tillämpligt, se svar på fråga 4a.
Vi har tagit del av ekonomiska uppföljningsrapporter från
ekonomiutskottet för de tillfällen som specificeras i ovan
omnämnda ”Tidplan för prognosarbetet 2020”.
Uppföljningarna innefattar kommunstyrelsen samt
välfärdsnämnens verksamheter och fokuserar på
ekonomisk prognos.
3

Kommunstyrelsen – Iakttagelser, s. 2
4. Rapportering,
redovisning och
åtgärder

5. Måluppfyllelse

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?

Två av de fyra ekonomiska uppföljningsrapporterna, samt
delår och årsredovisning, redogör för måluppfyllelse för de
finansiella målen. Rapport om måluppfyllelse för
verksamhetsmål görs vid delårsrapport och
årsredovisning.

d) Vidtar styrelsen åtgärder för att nå måluppfyllelse?

Åtgärder vid prognostiserade ekonomiska underskott kan
utläsas ur uppföljningsrapporter som godkänns av
kommunstyrelsen. Tydliga åtgärder för att nå
verksamhetsmålet kan ej utrönas ur protokoll eller erhållen
dokumentation.

a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten?

I styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2020
anges att verksamhetsmålet inom styrelsens
ansvarsområde är delvis uppfyllt.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin?

Fullmäktiges två finansiella mål bedöms uppfyllda i
kommunens årsredovisning 2020. I styrelsens
verksamhetsberättelse och bokslut 2020 framgår att
styrelsens resultat innebär en positiv budgetavvikelse
om 400 mnkr där merparten förklaras av
tidsförskjutningar. I bokslutet föreslås ca 142 mnkr av
överskottet ombudgeteras till 2021.
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Kommunstyrelsen - Intern kontroll
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

6. Riskanalys

a) Finns en dokumenterad riskanalys för
intern kontroll?

Förvaltningen har genomfört en riskanalys och
föreslår utifrån den en intern kontrollplan för 2020.
Riskanalysen finns ej dokumenterad. Mycket
kortfattad riskbedömning återfinns i styrelsens
intern kontrollplan.

7. Plan för intern
kontroll

a) Har styrelsen antagit plan för intern kontroll
för innevarande år?

Kommunstyrelsen antog internkontrollplan för 2020
vid sammanträde 2019-11-21 § 343.

8. Rapportering och
redovisning

a) Har styrelsen upprättat direktiv för
rapportering till styrelsen?

I reglemente för intern kontroll, beslutat av
fullmäktige 2018-12-17 § 213, framgår att
kommunstyrelsen årligen i samband med
årsredovisning ska utvärdera kommunens samlade
interna kontroll. Vidare framgår att styrelsens
huvudsakliga medel för att tillse att det finns en god
intern kontroll är styrelsens uppsiktsplikt samt de
fastställda planerings- och uppföljningssystemen.

b) Sker rapportering till styrelsen enligt
direktiv?

Återrapportering av intern kontrollplan för 2019 görs
2020-04-02 § 160. Ytterligare rapportering löpande
under året eller i samband med delårsbokslut kan
inte ses i kommunstyrelsens protokoll eller i
delårsrapport. Återrapportering av intern
kontrollplan för 2020 har vid tidpunkt för den
grundläggande granskningen inte skett.

c) Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån
lämnad redovisning?

Vid återrapportering av intern kontrollplan för 2019
2020-04-02 § 160 konstateras att uppföljningen
visar att åtgärder har vidtagits inom samtliga
riskområden. Kommunstyrelsen beslutar att
godkänna uppföljningen.
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Kommunstyrelsen - Avslutning
Granskningsområde

Ändamålsenlighet
Baseras på kontrollmål 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på kontrollmål 5b

Intern kontroll
Baseras på kontrollmål 1a, 2a, 3a-c,
4a-d och 6-8

Revisionell
bedömning

Kommentar

Styrelsen kan delvis verifiera att styrelsens verksamhet har
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2020.
Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att styrelsens verksamhet har
bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
under år 2020.
Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen inom
granskade områden har varit tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten rekommenderas kommunstyrelsen att:
- pröva om former för uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi bör tydliggöras inom ramen för
utvecklingsarbetet av styrmodellen,
- säkerställa att en årlig riskanalys föregår styrelsens intern kontrollplan och att riskanalysen dokumenteras,
- säkerställa ett löpande arbete med intern kontroll och tydliggöra uppföljningsfrekvensen av arbetet för att vid behov
kunna fatta aktuella beslut om åtgärder.
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Välfärdsnämnden – Iakttagelser, s. 1
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 för
välfärdsnämnden finns och antogs 2019-10-16 § 243 av
nämnden.

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?

Budget återfinns i verksamhetsplan antagen 2019-10-16 §
243.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning i fullmäktige strategiska
plan för 2019-2022. Tre av dessa berör välfärdsnämndens
verksamheter. Vi noterar att verksamhetsmålen för god
ekonomisk hushållning inte återfinns i
kommunfullmäktiges budget och plan för 2020, medan de
finansiella målen som presenterades i fullmäktiges
strategiska plan 2019-2022 även återfinns i
kommunfullmäktiges budget och plan för 2020.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

De ekonomiska målen utgörs av kommunfullmäktiges
finansiella mål för god ekonomisk hushållning, om soliditet
och redovisat resultat, vilket förutsätter en budget i balans.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Verksamhetsmål samt finansiella mål specificeras med
mätmetod och målvärde.

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

Vi har inte tagit del av politiskt beslutade direktiv eller
instruktion för hur ekonomi och verksamhet ska
rapporteras. Förvaltningen har upprättat ett dokument där
uppföljning av årsplan specificeras. I dokumentet redogörs
för vilka uppgifter som ska rapporteras och om det ska
rapporteras till nämnden eller fullmäktige.

4. Rapportering,
redovisning och
åtgärder

b) Sker rapportering av verksamhet och ekonomi enligt
direktiv?

E/T
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Ej tillämpligt, se svar på fråga 4a.
Vi har tagit del av nämndens fyra ekonomiska
uppföljningsrapporter för 2020.
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Välfärdsnämnden – Iakttagelser, s. 2
4. Rapportering,
redovisning och
åtgärder

5. Måluppfyllelse

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?

I de fyra ekonomiska uppföljningsrapporterna, samt vid
delår och årsredovisning, redogörs för måluppfyllelse för
de finansiella målen. Rapport om måluppfyllelse för
verksamhetsmål görs i delårsrapport och årsredovisning.

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå måluppfyllelse?

Nämnden redovisar genomgående under året en positiv
ekonomisk avvikelse. Tydliga åtgärder för att nå
verksamhetsmålen kan ej utrönas ur protokoll eller
erhållen dokumentation.

a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

I nämndens verksamhetsberättelse och bokslut 2020
bedöms två av de tre verksamhetsmålen inom nämndens
ansvarsområde som uppfyllda, och ett som delvis uppfyllt.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

I verksamhetsberättelse 2020 redovisar välfärdsnämnden
en positiv budgetavvikelse om 8 mnkr.
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Välfärdsnämnden - Intern kontroll
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

6. Riskanalys

a) Finns en dokumenterad riskanalys för
intern kontroll?

Förvaltningen har genomfört en riskanalys och
föreslår utifrån den en plan för 2020. Riskanalysen
finns ej dokumenterad. Mycket kortfattad
riskbedömning återfinns i styrelsens intern
kontrollplan.

7. Plan för intern
kontroll

a) Har nämnden antagit plan för intern
kontroll för innevarande år?

Välfärdsnämnden antog internkontrollplan för 2020
2019-12-04 § 302.

8. Rapportering och
redovisning

a) Har nämnden upprättat direktiv för
rapportering till nämnden?

Enligt reglemente för intern kontroll, beslutat av
fullmäktige 2018-12-17 § 213, specificeras form för
återrapportering. Resultat av arbetet med intern
kontroll lämnas till kommunstyrelsen i samband
med bokslutet.

b) Sker rapportering till nämnden enligt
direktiv?

Återrapportering av intern kontrollplan för 2019 görs
2020-04-01 § 101. Ytterligare rapportering löpande
under året eller i samband med delårsbokslut kan
inte ses i nämndens protokoll eller i delårsrapport.
Återrapportering av intern kontrollplan för 2020 har
vid tidpunkt för den grundläggande granskningen
inte skett.

c) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån
lämnad redovisning?

Vid återrapportering av intern kontrollplan för 2019
2020-04-01 § 101 konstateras att uppföljningen
visar att åtgärder har vidtagits inom samtliga
riskområden. Välfärdsnämnden beslutar att
godkänna uppföljningen.
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Välfärdsnämnden - Avslutning
Granskningsområde

Ändamålsenlighet
Baseras på kontrollmål 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på kontrollmål 5b

Intern kontroll
Baseras på kontrollmål 1a, 2a, 3a-c,
4a-d och 6-8

Revisionell
bedömning

Kommentar

Nämnden kan delvis verifiera att nämndens verksamhet har
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under år 2020.
Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har
bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
under år 2020.
Nämnden kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen
inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2020.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten rekommenderas välfärdsnämnden att:

- pröva om former för uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi bör tydliggöras inom ramen för
utvecklingsarbetet av styrmodellen,
- säkerställa att en årlig riskanalys föregår nämndens intern kontrollplan och att riskanalysen dokumenteras,
- säkerställa ett löpande arbete med intern kontroll och tydliggöra uppföljningsfrekvensen av arbetet för att vid behov
kunna fatta aktuella beslut om åtgärder.
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Miljö- och bygglovsnämnden - Iakttagelser
• I miljö- och bygglovsnämndens reglemente, beslutat av kommunfullmäktige 2020-03-26 § 50, fastslås att miljö- och
bygglovsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet samt lämna råd, upplysningar och information i frågor som rör
nämndens verksamhet.
• Kommunfullmäktige har inte tilldelat miljö- och bygglovsnämnden några mål avseende 2020. Nämnden har heller
inte tagit fram några egna mål för verksamheten.
• Det finns ingen upprättad verksamhetsplan, årshjul eller liknande för miljö- och bygglovsnämnden.
• En verksamhetsberättelse tas fram av miljö- och bygglovsnämnden i slutet av verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelse för 2019 finns framtagen, beslutad av nämnden 2020-06-10 § 100. Verksamhetsberättelsen
godkänns av nämnden. Verksamhetsberättelse 2020 är ännu inte beslutad.
• Miljö- och bygglovsnämnden har under 2020 haft 10 protokollförda sammanträden.

• Av protokoll framgår att nämnden under 2020 löpande tagit del av information avseende bygglov, domar och
överklaganden, kommande detaljplaner, taxa med mera. Nämnden har också tagit del av informationsärenden
avseende miljö- och hälsoskydd. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten ansvarar för tillsyn av kommunens
dricksvatten, utifrån livsmedelslagen.
• I kommunens reglemente för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige 17 december 2018 § 213, framgår att
kommunstyrelsen samt välfärdsnämnden årligen ska upprätta, genomföra och följa upp en plan för intern kontroll.
Det uppges att kommunstyrelsen i egenskap av samhällsbyggnadsnämnd och nämnd för övriga frågor ansvarar för
den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Miljö- och bygglovsnämnden omnämns inte i kommunens
reglemente för intern kontroll.
• Det framgår av nämndens protokoll 2020-06-10 att nämnden får information om kommunstyrelsens interna kontroll.
• Det framgår i protokoll samt kommunens årsredovisning 2020 att miljö- och bygglovsnämnden antar en plan för
intern kontroll för 2021.
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