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Granskning av Kommunstyrelsen som facknämnd

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Boden kommungenomfört en
granskning av kommunstyrelsen som facknämnd. Granskningen syftar till att bedöma
om kommunstyrelsen har en tillfredställande och tillräcklig kontroll av ekonomi och
verksamhet som ligger under dess verksamhetsområde. I granskningen har vi biträtts av
sakkunniga från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Resultatet av vår
granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt har en
tillfredställande och tillräcklig kontroll av ekonomi och verksamhet. Vår bedömning
bygger på följande kontrollfrågor:

På vilket sätt utövar kommunstyrelsen sin styrning över de verksamheter som
bedrivs inom dess verksamhetsområde?
Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt styr sina egna förvaltningar på
ett tillfredsställande sätt. Vår bedömning baseras bl a på att kommunen via sina
styrdokument fastlagt utgångspunkterna för styrning, ledning och uppföljning av
förvaltningarna direkt underställd kommunstyrelsen.

Den kontinuerliga dialogen mellan kommunstyrelsen och respektive förvaltning
bedömer vi överlag vara tillfredsställande. Däremot framkommer det i granskningen att
kommunstyrelsens styrning och insikt i räddnings- och beredskapsförvaltningens arbete
inte fullt ut är tillfredsställande. Oklarheter föreligger bl a i ansvarsfördelning mellan
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott rörande styrning, kontroll och uppföljning av
räddnings- och beredskapsförvaltningens arbete.

Finns fastlagda och dokumenterade rutiner och arbetsformer för uppföljning av
verksamheterna och är den interna kontrollen tillräcklig?
Vår bedömning är att kommunstyrelsen till stora delar har tillfredsställande rutiner och
arbetsformer för uppföljning i och med den verksamhetsuppföljning som sker i
samband med årsredovisning och delårsrapporterna. Mellan delårsrapporterna ansvarar
även respektive förvaltningschef för att till kommunstyrelsen och ekonomichef
skriftligt rapporterar större förändringar av måluppfyllelse och ekonomi jämfört med
budget eller föregående prognos.

Den återrapportering som sker från förvaltningarna till kommunstyrelsen bedömer vi
till stora delar är tillfredsställande utifrån den styrmodell som tillämpas. Ett bra
exempel på den löpande återrapporteringen till styrelsen är kommunchefens rapporter.
Dock kan konstateras att den skriftliga återrapporteringen från både tekniska utskottet
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samt personalutskottet kan utvecklas. Vi noterar även i granskningen att huvuddelen av
förslagen till beslut från arbetsutskottet går utan yttrande till kommunstyrelsen. Utifrån
arbetsutskottets protokoll för 2008 framgår heller inga specifika förvaltningsärenden
kopplat till räddnings- och beredskapsförvaltningen.

För att utveckla kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning av de
förvaltningar som ligger under dess verksamhetsområde lämnas följande
rekommendationer;

 att styrelsen överväger möjligheterna att inrätta ett mindre utskott för räddnings-
och beredskapsförvaltningen

 att arbetsutskottets beslutsfunktion gällande igångsättningstillstånd för
investeringar över 500 tkr ses över

 att tydligare krav från styrelsen utformas för återrapportering från tekniska
utskottet och personalutskottet

Utifrån resultaten i denna granskning men även utifrån de brister som uppmärksammats
i samband med vår granskning av kommunens jämställdhetsarbete (juni 2008) vill vi
särskilt poängtera vikten av:

 att styrelsen ser över möjligheten att förstärka personal- och jämställdhets-
utskottets mandat för att därigenom åstadkomma en klarare uppgiftsfördelning
för styrning och utformning av personalpolitikens inriktning och innehåll

Vi kommer i samband med vår årliga träff med er att presentera och diskutera resultatet
från denna granskning.

För Bodens kommuns revisorer

Britt-Inger Olsson Stellan Lundberg
Ordförande Revisor
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Bilaga: Revisionsrapport ”Kommunstyrelsen som facknämnd”, november 2008, Komrev inom
Öhrlings PricewaterhouseCoopers.


