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Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande

Revisionen träffade kultur- och fritidsnämnden och förvaltningsledning vid ett
sammanträde den 16 oktober 2007 där frågor diskuterades som bl a berörde
nämndens styrning och kontroll. Årets granskning av ansvarsutövandet är sär-
skilt fokuserat på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionens intryck och
synpunkter från dels denna träff, dels utförd granskning sammanfattas i denna
skrivelse. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt revisionen
i detta arbete.

1 Nämndens systematiska arbetsmiljöarbete

Nämnden uppfattar att de har en god överblick över hur systematiska arbetsmil-
jöarbetet (SAM) bedrivs, dels genom förvaltningschefens löpande avrapporte-
ringar till nämnden dels genom ett pärmsystem alltid tillgänglig för samtliga
ledamöter.

Ansvaret för SAM i organisationen är tydlig genom en årlig fastställd delega-
tionsordning. Samtliga styrdokument finns samlade för ansvariga och lokala
handlingsplaner upprättas. Kompetensen hos ansvariga säkerställs även via re-
gelbundna arbetsplatsträffar på vilka frågor avseende SAM behandlas liksom vid
månatliga skyddskommittéträffar. Skyddskommitté träffarna är dock inte alltid
protokollförda och svårighet har varit att utse ersättare till ordinarie skyddsom-
bud.

Det förebyggande arbetet med SAM uppfattas bedrivs på ett tillfredställande
sätt. Förutom att SAM frågor behandlas vid regelbundna abetsplatsträffar
genomförs årliga skyddsronder, löpande skade- och tillbudsrapportering enligt
kommunens riktlinjer sker även för anläggningarnas besökare, på de större enhe-
terna sker löpande noggranna riskanalyser och samtlig personal på de större en-
heterna har fått riktad utbildning.

Verksamheten har en låg sjukfrånvaro och liten personalomsättning. För övrigt
hänvisas till resultatet i granskningsrapporten,



”Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunkoncernen ja-
nuari 2008”.

Vår bedömning är att SAM fungerar tillfredställande men att dokumentationen
av mindre incidenter som åtgärdas omgående bör kunna förbättras liksom att
protokollföra samtliga skyddskommitté träffar.

2 Uppföljning av nämndens mål för verksamheten

Målen för verksamheten uppfattas som tydliga och aktuella och de ekonomiska
och verksamhetsmässiga målen harmoniserar med varandra. I de fall målen stri-
der mot varandra prioriteras ekonomin. Däremot råder oenighet avseende om
målen alltid är styrande för verksamheten.

Uppföljning av målen anses tillfredställande via månadsvis budgetuppföljningar
i nämnden både per verksamhet och per anläggning. Budgeten uppfattas numera
vara bra periodiserad.

Den löpande rapporteringen används som underlag för beslut och korrigeringar.
Uppföljningen uppfattas svårare på investeringssidan pga av att exempelvis an-
buden blir dyrare än beslutad investeringsbudget, att investeringsobjekten är få
och att överföring av investeringsbudget mellan åren uppfattas svårt att få ige-
nom.

Vår bedömning är att nämnden har väl fungerande system och rutiner för upp-
följning. Däremot framkom oenighet i nämnden avseende om målen alltid är
styrande för verksamheten vilket vi anser bör tydliggöras.

3 Ekonomi

Nämndens uppfattning avseende ekonomin är att prognosen vid delårsbokslutet
per augusti i stort sett överensstämmer med budget. Det innebär att budgeten
kommer att hållas med ett mindre överskott. Vissa kvarvarande avvecklings-
kostnad för Storklinten kvarstår men uppfattas av nämnden inte utgöra några
problem.

Vår bedömning är att nämnden har en tillfredställande prognossäkerhet och
bedriver sin verksamhet inom givna budgetramar.



4 Övriga frågor

Följande lyfter nämnden fram som väsentliga för nämnden att arbeta med de
närmaste åren:

 Målstyrningsarbetet behöver utvecklas
 Uppföljning av ej effektuerade fullmäktigebeslut bör förbättras

De förbättringsåtgärder avseende ledning, styrning och uppföljning som nämn-
den bedömer är mest aktuella är att;

 prioritera målskrivningsarbetet
 genom nytt bokningssystem öka allmänhetens tillgänglighet och därmed

kvalitetssäkra verksamheten
 intention finns av ledamöterna att på plats även besöka verksamheter

utanför centralorten

I diskussionen med nämnden lyfter revisorerna fram vikten av att den strategiska
planen ska utgöra ett viktigt levande styrdokument.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att nämndens arbete baseras på i huvudsak
väl fungerande rutiner. Vi förutsätter att nämnden beaktar och agera inom de
områden som vi berört ovan, och vi avser att inom ramen för vår årliga gransk-
ning av verksamheterna i likhet med tidigare år följa nämndens utvecklingsarbe-
te.

För revisorerna i Bodens kommun

Britt-Inger Olsson Roland Dahlqvist
Ordförande Revisor


