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Miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2017
Ärendebeskrivning
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
grundläggande granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är
att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all
verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar
samtliga nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor
enkätfrågor till samtliga nämndsledamöter och nämnddialoger med ett urval av nämnder.
Beredning

Revisorerna gör följande bedömning av nämndens arbete:

Miljöskyddsnämnden har antagit åtaganden utifrån sex av kommunfullmäktiges prioriterade
mål. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga mål. Nämnden har
antagit åtaganden utifrån riktat uppdrag och särskilda fokusområden. Nämnden har inte
antagit åtaganden utifrån de tre uppdrag som riktats till samtliga nämnder. I nämndens
flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden. Ernst & Young bedömer utifrån detta att
nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige
bestämt samt kommunens styrmodell.
Miljöskyddsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta
har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under
året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar, som uppvisat prognos enligt budget,
sammanträdet i november undantaget, då en mindre negativ avvikelse påvisades. Vidare har
ekonomiska månadsuppföljningar rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med
bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Ernst & Young bedömer utifrån detta att nämnden
har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Miljöskyddsnämnden har antagit en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi.
Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i såväl nämndens vår- och delårsbokslut och
påvisar i båda boksluten att kontrollmomenten inom ramen för internkontrollplanen för 2017
genomförts. Nämnden har under 2016 utarbetat en väsentlighets- och riskanalys för 2017.
Ernst & Young bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar Ernst & Young ingen rekommendation till
Miljöskyddsnämnden.

Förslag till beslut
Nämnden godkänner redovisningen av rapporten.
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