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1 Nämndens arbete med intern kontroll  

Nämnden genomför kontinuerligt uppföljning av utfall och prognos samt 

verksamhetsinformation. Detta är stående punkter vid varje nämndmöte som genomförs vid 8 

tillfällen under 2018. 

Vidare följs statistik avseende handläggningstider upp löpande under året. 

Tillsynsplanerna för livsmedelstillsyn och miljötillsyn följs upp löpande och redovisas för 

nämnden vid avvikelser 
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2 Årets förebyggande åtgärder  

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Budget 

Identifierad Risk 
Förebyggande 
åtgärd 

Beskrivning Status 
Slutdatu
m 

 Budget  
 

Månatlig uppföljning Budget vs utfall Enligt plan 181231 

2.2 Personal 

2.2.1 Arbetsmiljö 

Identifierad Risk 
Förebyggande 
åtgärd 

Beskrivning Status 
Slutdatu
m 

 Arbetsmiljö  
 

Anpassad ambition Sänka årets ambitioner 
avseende planerad 
tillsyn 

Pågående arbete med 
kontrollplaner 

180502 

Uppföljning kontinuerligt vid APT och nämndmöte. Behov av prioriteringar och politisk 

samsyn under 2018 med anledning av sammanslagningen 

2.3 Verksamhet 

2.3.1 Miljötillsyn 

Identifierad Risk 
Förebyggande 
åtgärd 

Beskrivning Status 
Slutdatu
m 

 Miljö- och 
hälsoskyddstills
yn  

 

Behovsutredning Säkerställa att uppgifter 
och resurser är i balans 

Genomförs kv2 180630 

Färdigställa behovsutredningar avseende det totala tillsynsbehovet i kommunerna och 

balansera uppgifter och resurser 
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3 Årets planerade kontrollmoment  

3.1 Ekonomi 

3.1.1 Budget 

Identifierad Risk Kontrollmoment Vad kontrolleras? 
Hur sker 
kontrollen? 

När utförs 
kontrollen? 

 Budget  
 

Avstämning  Ekonomiskt utfall Avstämning mellan 
ekonomiskt utfall 
och budget 

Avstämning sker 
löpande vid 1 
ggr/månad. Ev 
avvikelse 
rapporteras till 
nämnd. 

Kontroll 180831: En försiktig prognos pekar på ett överskott på 720tkr (Bräcke och 

Ånge) Dock stora osäkerheter med anledning av intäkter 

3.2 Personal 

3.2.1 Arbetsmiljö 

Identifierad Risk Kontrollmoment Vad kontrolleras? 
Hur sker 
kontrollen? 

När utförs 
kontrollen? 

 Arbetsmiljö  
 

Arbetsmiljö  Psykosocial 
arbetsmiljö 

Avstämning vid 
arbetsplatsträffar 

Löpande 1ggr/mån 

Kontroll 180831: Den psykosociala arbetsmiljön är något bättre då ökad 

personalram och sänkta ambitioner underlättar. Kontinuerlig uppföljning och vidtagna 

åtgärder enligt plan 

3.3 Verksamhet 

3.3.1 Miljötillsyn 

Identifierad Risk Kontrollmoment Vad kontrolleras? 
Hur sker 
kontrollen? 

När utförs 
kontrollen? 

 Miljö- och 
hälsoskyddstillsyn  

 

Miljö- och 
hälsoskyddstillsyn  

Verksamhetsplanen 
för miljö- och 
hälsoskydd 

Avstämning 
avseende utförd 
tillsyn gentemot 
planerad tillsyn 

2ggr/år juni och 
november 

 

Kontroll 180831: Planen har frångåtts efter nämndbeslut 180615, med anledning av 

rådande arbetssituation. Den bedöms inte vara aktuell för 2018, varvid ny planering 

för 2019 påbörjas.  


