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Granskning av intern kontroll samt tillsynsplan och fakturering för livsmedelstillsyn i
Vänersborgs kommun.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har PwC gjort en uppföljande

granskning av tidigare revisionsrapport och revisionsskrivelse från år 2009 gällande granskning av

rutiner vid livsmedelstillsyn. Granskningen visar att det fortfarande finns oklarheter och brister i ruti-

ner och den interna kontrollen.

Vi revisorer anser att nämnden bör fatta ett beslut om finansieringsgraden liksom att göra en korrekt

avgränsning av kostnader i underlaget för beräkning av tillämpad timtaxa. I bokslutet för 2011 upp-

gick intäkterna till 80% av kostnaderna. Kommunen bör utföra tillsyn utifrån den vid respektive års

början debiterade avgiften enligt mall. Med en tydlig målsättning betr tillsynens inriktning och om-

fattning och tillsynens resursanvändning förutsätter revisorerna att tillsynens intäkter och kostnader

– avseende såväl registrerings, tillsynsavgift som extra avgift – balanserar på den fastställda finansie-

ringsgrad som nämnden har att ta ställning till.

I övrigt instämmer vi med de förslag till åtgärder som framförs i bifogad rapport.

 Det bör i budgeten (tillsynsplanen) anges planerad grad av självfinansiering och vilken nivå
som timtaxan bör ligga på för att uppnå önskvärd grad av självfinansiering.

 I samband med åtminstone delårsrapport och årsredovisning bör nämnden erhålla en detaljerad
avstämning av tillsynsplanen. På så sätt sker en uppföljning som vid budgetering och mot bud-
geterade timmar.

 Debiteringslistan bör även innehålla uppgift om beslutat antal timmar per objekt och en total-
summa för samtliga objekt.

Rapporten överlämnas för kännedom och åtgärd i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna
rutinerna för rapportering. Vi revisorer kommer följa upp denna granskning i början av 2013 och för-
väntar oss då att framförda synpunkter är beaktade och brister åtgärdade
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