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1 Bakgrund 

1.1 Uppdrag och revisionsfråga 
Revisorerna i Laxå, Askersunds och Lekebergs kommuner har uppdragit till PwC att 

granska tillgänglighet och service samt rutiner för hantering av handlingar i Syd-

närkes miljönämnd. 

Bakgrunden till granskningen är att revisorerna i sin riskbedömning beslutat att 

granska på vilket sätt nämnden säkerställer tillgängligheten för medborgarnas, oav-

sett kommuntillhörighet, kontakter med och service från miljönämnd och miljökon-

tor. I granskningen ingår även att kontrollera hur handlingar tas emot, diarieförs 

och utlämnas oavsett på vilken ort handlingen inlämnas.  

Den övergripande revisionsfråga som ska besvaras är om nämndens interna kon-

troll av verksamhetens tillgänglighet och hantering av inkommande och utgående 

handlingar är tillräcklig. För att kunna besvara revisionsfrågan ska följande gransk-

ningsmål kontrolleras: 

 Är nämndens principer för tillgänglighet till service tillräckliga? 

 Är system och rutiner för hantering av in- och utgående handlingar tillräck-

liga? 

Finns tillfredsställande rutiner för klagomål/synpunktshantering och vilken åter-

rapportering får nämnden av klagomål och synpunkter?  

1.2  Avgränsning och metod 
Granskningen är avgränsad till Sydnärkes miljönämnd. Kontroll av tillgänglighet 

för medborgarnas service samt rutiner för hantering av handlingar/diarieföring till 

nämnden görs hos samtliga tre i nämnden samverkande kommuner. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med förvaltningschef och nämnds-

sekreterare och verksamhetsansvarig på respektive ort, dokumentgranskning av 

relevanta dokument såsom reglemente, interna riktlinjer och rutiner för posthanter-

ing, delegationsordning, dokumenthanteringsplan, arkivreglemente m.m. 

2 Iakttagelser   

2.1 Tillgänglighet och service 
Av det samverkansavtal som tecknats inför bildandet av nämnden år 2010 (i sam-

band med att Lekebergs kommun tillkom) framgår bland annat att ”Sydnärkes mil-

jöförvaltning skall vara lokaliserad till Laxå med lokal närvaro i Askersunds och 

Lekebergs kommuner”.  En annan skrivning i avtalet och som är viktig utifrån den-
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na gransknings utgångspunkt är, att ”Servicenivån skall vara lika i alla tre kommu-

nerna.”  

Bemanningsmässigt består förvaltningen av sju personer. De sex inspektörerna är 

placerade så att varje kommun har två inspektörer på plats. Därutöver finns en 

nämndsekreterare med placering i Laxå. 

Samtliga sju medarbetare nås på direkttelefon med riktnummer 0584, men växeln i 

samtliga tre kommuner kan koppla samtal vidare till alla medarbetare. Telefontider 

tillämpas inte utan förvaltningen är tillgänglig och nåbar via telefon hela arbetsda-

gen. 

Alla miljöanknutna ärenden registreras i verksamhetssystemet Echos. Alla hand-

lingar i ett ärende scannas in och läggs in i Echos. Därutöver noteras i enlighet med 

förvaltningslagens regler alla händelser (t ex muntliga uppgifter som tillförts ären-

det). Samtliga medarbetare inom förvaltningen kommer åt alla ärenden som finns 

registrerade i systemet vilket innebär att allmänheten alltid kan få hjälp med att få 

ut handlingar eller uppgifter om ett ärende – oberoende av vem man vänder sig till. 

Nämnden/förvaltningen har en egen hemsida till vilken det finns länkar från samt-

liga tre kommuners hemsida. Från hemsidan kan man hämta uppgifter om samtliga 

medarbetare med telefonnummer, e-postadress och uppgift om vilken verksamhet 

som respektive inspektör har ett huvudansvar för. Nämndsledamöterna presenteras 

och det anges vilken e-postadress respektive ledamot/ersättare kan nås på. 

Från hemsidan kan 17 olika blanketter hämtas och som behövs vid ansökningar om 

tillstånd eller anmälan om viss verksamhet. Hemsidan är tydlig och lättnavigerad 

och ger bra information om de olika verksamhetsgrenar nämnden ansvarar för. 

Nämndens protokoll finns att hämta på hemsidan. 

År 2010 gjordes en enkätundersökning om nämndens servicenivå. De som var i 

kontakt med förvaltningen fick tillsammans med beslutet också ett frågeformulär 

med ett frankerat svarskuvert. Frågorna avsåg hur man upplevde förvaltningen ut-

ifrån fyra parametrar; tillgänglighet, kompetens, snabbhet vid handläggning samt 

bemötande. Svarsvärdena låg (i den frågeordning som redovisas ovan) på 4,2, 4,4, 

4,5 samt 4,7 på en femgradig skala. Resultatet indikerar att allmänheten (privatper-

soner och företagare) är nöjd med det sätt som nämnden/förvaltningen handlade 

deras ärenden på. 

I Laxå kommun finns en särskild rutin för hantering av synpunkter och klagomål. 

Rutinen har inte tillämpats vilket motiveras med att de inte upplevt sig få klagomål 

på hur verksamheten bedrivs. Förutom klagomålshantering har den som är i kon-

takt med nämnden möjlighet att överklaga i de fall det rör sig om myndighetsutöv-

ning mot enskild. Under den tid nuvarande nämnd varit i drift har inga överklagan-

den skett. Under de senaste fyra åren har tre ärenden gått till domstol varav nämn-

den vunnit i två fall och förlorat i ett fall. 
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Nämnden sammanträder ca sju gånger per år och utifrån ett fastställt schema rote-

rar sammanträden mellan de tre kommunerna. Fullmäktige i Laxå har gett nämn-

derna möjlighet att ha sammanträden som är öppna för allmänheten. Nämnden har 

valt att inte ha öppna sammanträden vilket faller sig naturligt i en nämnd som till 

övervägande delen hanterar ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

Det finns en rutin för säkerställande av att anslag om justerat protokoll anslås i de 

tre samverkande kommunerna. 

2.2 Intern kontroll 
Nämnden har antagit en plan för arbetet med intern kontroll. Planen, som är upp-

rättad utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, är uppdelad i kontrollområdena 

administration, ekonomi, personal samt verksamhet och omfattar sex olika kon-

trollmoment. Resultatet av kontrollerna redovisas för nämnden dels i samband med 

behandling av delårsrapporten, dels i samband med behandling av årsredovisning-

en.  Om det vid något kontrolltillfälle skulle visa sig att allvarliga brister finns så ska 

nämnden omedelbart få information om detta (något som dock hittills inte varit 

aktuellt). 

2.3 Styrdokument 
Styrande dokument och rutinbeskrivningar för verksamheten finns i erforderlig 

omfattning. I granskningsarbetet har jag tagit del av och bedömt följande doku-

ment: 

 Samverkansavtal rörande gemensam politisk nämnd och förvaltning för den 

kommunala miljö- och hälsoskyddsverksamheten i Askersunds, Laxå och Leke-

bergs kommuner 

 Reglemente för Sydnärkes miljönämnd 

 Intern kontrollplan för Sydnärkes miljönämnd 2011  

 Gemensamt arkivreglemente för Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner 

 Regler och riktlinjer för ärende- och arkivhantering i Laxå kommun 

 Riktlinjer för e-posthantering 

 Rutin för diarieföring av ärenden inom miljöförvaltningen 

 Dokumenthanteringsplan för Sydnärkes miljönämnd 

 Rutin för hantering av post inom miljöförvaltningen 

 Delegationsordning för Sydnärkes miljönämnd 

 Miljönämndens tillsynsplan 2011  

 Rutin för hantering av synpunkter och klagomål 
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 Checklista inför och efter sammanträden med miljönämnden 

Samtliga dokument är aktuella och tillämpas inom nämnd och förvaltning. Styrdo-

kument implementeras och hålls också levande i samband med de månatliga ar-

betsplatsträffarna. 

2.4 Hantering av handlingar 
Handlingar registreras i två olika program; dels i Echos som är ett specialanpassat 

dokumenthanteringsprogram för miljöförvaltningar där alla miljöärenden doku-

menteras, dels i Lotus Notes där övriga ärenden diarieförs.  

Som framgår av dokumentredovisningen under avsnitt 2.3 ovan så finns det styrdo-

kument och rutinbeskrivningar kring såväl posthantering som för diarieföring och 

arkivering. 

Postrutinen fungerar så att i Lekeberg skickas all post som är ställd till miljöförvalt-

ningen oöppnad direkt vidare till miljökontoret i Laxå (ombesörjs av kommunens 

centrala posthanterare). Post som kommer till Askersund öppnas där, ankomst-

stämplas och lämnas till miljöförvaltningen som, vid behov, skickar vidare till miljö-

förvaltningen i Laxå för diarieföring.  

Alla handlingar som hör till miljöärenden scannas in i Echos där varje ärende har 

ett eget identifikationsnummer. I Echos finns således alla handlingar i ett ärende 

samt noteringar om alla händelser. 

Samtliga originalhandlingar förvaras hos förvaltningen i Laxå där också arkivering 

sker. 

Genom att alla handläggare kommer åt de ärenden som finns i såväl Echos som 

Lotus Notes säkerställs att förfrågning om utlämnande av allmänna handlingar kan 

expedieras omedelbart oavsett vilken handläggare den enskilde vänt sig till. 

2.5 Delegationsordning 
Delegation av beslutanderätt är i grunden ett sätt att avlasta nämnden frågor av mer 

rutinbetonad karaktär och som saknar politiska inslag i bedömningen. Delegationer 

är också ett sätt att snabba på beslutsprocessen vilket gynnar allmänheten och där-

med är i linje med förvaltningslagens handläggningsregler. Nämndens delegations-

ordning reviderades senast i februari 2011. Nämnden har delegerat ett relativt stort 

antal ärendeslag. 

Inför varje nämndsammanträde går nämndsekreteraren in i Echos och plockar ut 

en lista över de beslut som fattats under den period som gått sedan föregående 

sammanträde. Listan går ut med kallelsen och biläggs till originalprotokollet när 

protokollet är färdigt. 
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3 Bedömning 

3.1 Bedömning tillgänglighet och service 
Oftast finns en person på varje förvaltningskontor. Växeltelefonister i samtliga tre 

kommuner kan vidarekoppla samtal till alla handläggare. 

Nämnden har en informativ och bra hemsida där allmänheten kan få råd i olika 

frågor samt hämta blanketter som behövs vid tillståndsgivning eller anmälan om 

viss verksamhet. 

E-post kan läsas direkt i mobiltelefonerna vilket ger bra kommunikationsmöjlighe-

ter gentemot allmänheten. 

Vid missnöje med servicenivån finns möjlighet att använda sig av den klagomåls-

hantering som tillämpas i kommunen. Jag noterar att inga klagomål inkommit un-

der nämndens snart tvååriga levnadstid. 

Sammantaget bedömer jag att tillgänglighet och nåbarhet samt servicenivå  är på en 

tillfredsställande nivå.  

3.2 Bedömning intern kontroll 
Nämndens internkontrollplan är aktuell (antogs i april 2011). Det finns en tydlig 

rutin för vilka moment som ska kontrolleras , med vilken frekvens kontroller ska 

utföras, vem som ansvarar för kontrollen och till vem rapportering ska ske. 

Utöver kontroll i form av uppföljning av internkontrollplanen sker vid varje arbets-

platsträff och vid nämndsammanträdena en uppföljning och rapportering av hur 

förvaltningen ligger till i förhållande till tillsynsplan och andra pågående projekt. 

Detta kan också anses vara en del i det interna kontrollarbetet. 

Sammantaget bedöms nämndens arbete med intern kontroll ske på en tillfredsstäl-

lande nivå. 

3.3 Bedömning av styrdokument och rutinbe-
skrivningar 

Nämnden har ett antal kommunövergripande styrdokument att förhålla sig till. 

Därutöver har nämnden antagit ett antal egna styrdokument och rutinbeskrivning-

ar. Bedömningen avser endast de dokument som är specifika för nämndens arbete 

och jag konstaterar att de dokument som finns är väl utformade och stödjer nämn-

dens administrativa processer. 

3.4 Hantering av handlingar 
Det är ur demokratisynpunkt viktigt att det finns fungerande rutiner för att upp-

rätthålla offentlighetsprincipen. De rutinbeskrivningar som finns specifikt för 

nämndens hantering av handlingar bedöms vara ändamålsenliga. Posthanteringsru-
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tinen vad avser Lekebergs kommun har inte fungerat optimalt vilket beror på Leke-

bergs kommun och inte på miljöförvaltningen. Detta har påtalats och förhoppning-

en finns om att det nu ska fungera på ett bättre sätt. 

Det finns en väl fungerande registrerings- och diarierutin och som också är imple-

menterad bland medarbetarna. Genom att alla handlingar scannas in och finns till-

gängliga i Echos finns möjlighet för samtliga medarbetare att komma åt handlingar 

samtidigt som originalhandlingarna finns i säkert förvar på förvaltningskontoret i 

Laxå. 

Nämndens dokumenthanteringsplan visar vilka typer av handlingar som genereras i 

verksamheten, var dessa förvaras samt gallringsföreskrifter för respektive hand-

lingsslag. 

Jag bedömer att hantering av handlingar sker på ett ändamålsenligt och ur ett of-

fentlighetsperspektiv korrekt sätt som tillförsäkrar allmänheten möjlighet att med 

skyndsamhet ta del av allmänna och offentliga handlingar. 

3.5 Bedömning delegationsordning 
Nämnden har en väl utarbetad delegationsordning som utöver redovisning av vilka 

ärenden som nämnden delegerat också inledningsvis ger en allmän beskrivning av 

vad som gäller kring delegering samt uppgift om hur redovisning till nämnden ska 

gå till. 

Det finns en väl fungerande rutin för anmälan till nämnden av de beslut som fattats 

med stöd av delegation. 

Det är min bedömning att nämndens delegationsordning och rutiner kring anmälan 

till nämnd och protokollföring av anmälningarna är ändamålsenliga. 

4 Avslutning 

Denna revisionsrapport hade att besvara följande revisionsfråga: Är nämndens in-

terna kontroll av verksamhetens tillgänglighet och hantering av inkommande och 

utgående handlingar tillräcklig? 

Efter genomförd granskning och med hänvisning till bedömning enligt avsnitt tre 

ovan bedömer jag att nämndens interna kontroll av verksamhetens tillgänglighet är 

tillräcklig och att hantering av inkommande och utgående handlingar sker på ett 

tillfredsställande sätt.  
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2011-11-14   

   

Ove Axelsson, projektledare  Ingrid Norman, uppdragsledare 
 


