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Svar till kommunrevisionen 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

att   avge yttrandet till kommunrevisionen enligt upprättat förslag.  

 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun granskat och 

följt upp handläggningsrutiner och handläggningstider för beslut hos miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2017 och omfattar ett urval av 

de myndighetsutövande delarna.  

Kommunrevisionens slutsatser 

Det som framkommer av granskningen är svårigheter att hantera inkommande ansökningar 

om enskilt avlopp. Väntetiden är ca 9 veckor innan handläggningen kan påbörjas och detta är, 

enligt KPMGs bedömning, inte gångbart. De ser positivt på att sökanden får information om 

de långa handläggningstiderna i ett tidigt skede, men gör bedömningen att miljö- och 

hälsoskyddsnämnden bör ta fram en handlingsplan för att minska väntetiderna och säkerställa 

en snabbare handläggning.  

 

KPMG konstaterar, utifrån urvalet av ärenden, att cirka hälften av registreringarna av 

livsmedelsanläggning har en handläggningstid på mer än två veckor. Detta gör att 

verksamhetsutövaren får påbörja sin verksamhet innan registreringen har skett.  

 

Vidare framkommer det av granskningen att rutinerna för beslutsmallar samt 

rutinbeskrivningar för hur olika typer av ärenden ska hanteras stäms av årligen och att det för 

varje rutin finns en utsedd handläggare som ansvarar för att rutinen är fortsatt aktuell. 

Rutinerna för hur överklagande ska hanteras är tydliga och det finns en god ordning i diariet 

vad gäller registrering av in- och utgående handlingar med relevanta bilagor. Det finns ett 

högt resultat i NKI-mätningar och KPMG bedömer att det pågår ett arbete för att behålla och 

förbättra goda resultat. 
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Kommunrevisionen begär yttrande över bifogad granskning utifrån följande frågeställningar:  

 

1. Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder föreslår ni att 

genomföra i syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna? 

2. Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder? 

3. Hur kommer ni avläsa effekten av dessa åtgärder? 

4. Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet på nästa revision av 

internkontrollplanen? 

5. Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har aktuell 

bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla nedan skälen till er bedömning. 

 

 

 

 

Miljöförvaltningen 

 

 

 

 

 

Anna Nilsson 

Direktör Miljöförvaltningen 
 

 

 

 

Bilagor 

Nämndens yttrande och svar återfinns i bilaga 1.  

KPMGs granskningsrapport återfinns i bilaga 2.  
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Yttrande till kommunrevisionen om granskning av 
handläggningsrutiner 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska och följa upp 
handläggningsrutiner och handläggningstider för beslut hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
KPMG har lämnat en granskningsrapport och kommunrevisionen begär nu ett yttrande över 
granskningen. I denna ingår att ge svar på ett antal frågeställningar gällande 
handläggningsrutiner.  

Uppföljning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följt upp hur handläggningen utförs. Nämnden ställer sig 
positiv till den av KPMG genomförda granskningen och anser att rekommendationerna och 
svaren som kommunrevisionen efterfrågar är relevanta.   
  
Kommunrevisionen har begärt svar på fem särskilda frågor.  

1. Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder föreslår ni att 
genomföra i syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna? 

2. Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder? 
3. Hur kommer ni avläsa effekten av dessa åtgärder? 
4. Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet på nästa revision av 

internkontrollplanen? 
5. Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har aktuell 

bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla nedan skälen till er bedömning. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande svar på revisionens frågor 

Enskilt avlopp 
Från 2012 till 2015 ökade antalet inkommande ansökningar om tillstånd för enskilt avlopp 
från 170 ansökningar per år 2012 till drygt 400 ansökningar per år 2015. Då miljö- och 
hälsoskyddsnämnden inte lyckades öka personalresurserna i motsvarande takt uppstod under 
2015 en ansamling av ansökningar som inte hann hanteras. Sedan 2015 har nämnden ökat 
bemanningen med tre årsarbetare samt arbetat med att omfördela resurser och göra 
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omprioriteringar. Nämnden har även börjat använda ett digitalt kartstöd för att effektivisera 
handläggningen och för att kunna handlägga ärenden i samma område mer samlat. Nämnden 
har under 2016 och 2017 omfördelat resurser från tillsynen av befintliga anläggningar samt 
från områdesskydd till handläggning av avloppsansökningar. Mindre resurser läggs dessutom 
på långsiktigt utvecklingsarbete. Antalet inkommande ärenden har dock ökat ytterligare under 
2017, vilket innebär att de vidtagna åtgärderna hittills inte har haft avsedd effekt.   
 
Tabell 1. Inkommande ansökningar och beslutade tillstånd 
  Inkomna ansökningar  Beslut om tillstånd 
2012 238 240 
2013 268 220 
2014 328 280 
2015 406 320 
2016 387 390 
2017  
(t.o.m. 171024) 

400 300 

 
De ytterligare åtgärder som planeras nu är att utöka personalstyrkan med ytterligare två 
personer samt se över och effektivisera handläggningsrutinerna ytterligare genom en 
processkartläggning. Syftet är att arbeta effektivare och få fram förslag på åtgärder för att 
korta väntetiderna. I nämndens budget för 2018 föreslås därtill en förstärkning av 
kommunbidraget för 2018 för att stärka arbetet med enskilda avlopp vilket möjliggör 
ytterligare nyanställning av personal. 
 
Åtgärderna genomförs under hösten 2017. Nämnden planerar att genomföra 
processkartläggningen under första tertialen 2018. Avdelningens kapacitet att handlägga 
tillståndsansökningar inom enskilt avlopp kommer att öka. Målet är att detta även ger effekt 
på handläggningstiden och att denna kortas ned jämfört med dagens läge. Om inkommande 
ansökningar fortsätter att öka så kan det dock innebära att kötiden inte förkortas i önskad 
utsträckning. En uppföljning av situationen kommer att ske i samband med den första 
tertialredovisningen 2018 och ytterligare åtgärder kan då vidtas. 

Livsmedelskontroll 
Enligt 13 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20), får en verksamhet påbörjas 
två veckor efter det att anmälan om registrering inkommit till kontrollmyndigheten. Om 
kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten 
påbörjas i och med registreringen.  

 
Syftet med att livsmedelsanläggningar ska registreras är att kontrollmyndigheten ska få 
kännedom om vilken typ av verksamhet en livsmedelsföretagare bedriver i en viss anläggning 
och var anläggningen är belägen, så att myndigheten kan utföra offentlig kontroll. Själva 
beslutet om registrering utgör ingen prövning av verksamheten. Det finns inget lagkrav på att 
en verksamhet ska registreras inom två veckor efter anmälan. Därför föreslår nämnden inga 
åtgärder inom livsmedelskontroll.  
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För miljö- och hälsoskyddsnämnden  
 
 
 
 
Bengt Fladvad   Anna Nilsson  
ordförande   miljödirektör 
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