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Kommunstyrelsens ansvarsutövande

Revisionen träffade kommunstyrelsen tillsammans med kommunchefen vid ett
sammanträde den 10 december 2007 där frågor diskuterades som bland annat
berörde nämndens styrning och kontroll. Årets granskning av ansvarsutövandet
är särskilt fokuserat på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionens intryck
och synpunkter från dels denna träff, dels utförd granskning sammanfattas i den-
na skrivelse. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt revisio-
nen i detta arbete.

1 Det systematiska arbetsmiljöarbete

Kommunstyrelsen har inte detaljer om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM fun-
gerar, men uppfattar att det fungerar väl. I sammanhanget nämns bland annat att sjuk-
frånvaron visar en nedåtgående trend och att det fastställda målet förmodligen kommer
att uppnås. Styrelsen anser att ansvaret ligger på respektive nämnd. Nämnderna skall i
samspel med arbetsmiljöansvariga på förvaltningarna se till att arbetsmiljölagen och
SAM efterlevs. Dessutom finns tydliga direktiv i strategiska planerna.

Revisorerna nämnde att granskningen av SAM visar att uppföljning av rehabfall
inte alltid sker på ett mer systematiskt och strukturerat sätt. Kommunstyrelsen är
medveten om att det kan förekomma att personer hamnar mellan stolarna i sam-
band med rehabiliteringsarbetet. Generellt uppfattas att rehabärenden och upp-
följning av långtidssjukskrivna fungerar väl. Samtidigt uppfattar styrelsen att
trycket från F-kassan ökar och därför är det viktigt att uppföljningen av rehabfall
fungerar.

Kommunstyrelsens uppfattning är även att informationen generellt avseende
SAM måste förbättras och att behov finns att se över om kommunen lever upp
till kraven avseende SAM.

Ordförandena i kommunala företagen, som samtidigt sitter i kommunstyrelsen,
uppfattar att SAM fungerar och att de får återkoppling regelbundet.



Den kommunövergripande medarbetarenkäten kommer att utgöra en komponent
i SAM, enligt kommunstyrelsen, och de ser fram emot resultatet. Svarsfrekven-
sen ligger på 60 % trots problem med redovisningen via Webb.

För övrigt hänvisas till resultatet i granskningsrapporten, ”Granskning av systematiska
arbetsmiljöarbetet i kommunkoncernen januari 2008”.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen ur ett övergripande perspektiv har över-
blick över det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dokument finns i tillräcklig om-
fattning. Däremot bedömer vi att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt bör
initiera en uppföljning av tillämpningen, inom samtliga nämnder med fokus på
personalperspektivet.

2 Uppföljning av mål för verksamheten

Kommunstyrelsen uppfattar att de strategiska planerna innehåller tydliga mål.
Styrelsen uppfattar även att de verksamhetsmässiga målen ganska väl harmoni-
serar med de ekonomiska målen. Förändringar av de ekonomiska förutsättning-
arna måste redovisas till kommunstyrelsen så att korrigeringar kan göras.

Regelbundna uppföljningar sker där delårsrapporten utgör en viktig del.

Kommunstyrelsens uppfattning är att nämndernas arbete med uppföljning av mål varierar
kvalitetsmässigt. Det handlar bland annat om att målen inte alltid mäts och redovisas i
delårsrapporten och variationer finns avseende konkretiseringar. Styrelsen uppfattar även
att uppföljningen behöver förbättras ytterligare. Däremot anser styrelsen att det är viktigt
att inte blanda sig i nämndernas arbete för mycket utifrån nämndernas självständighet.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt har god kontroll på upp-
följning av målen.

3 Ekonomi

Årets resultat för kommunen beräknas bli positivt med 7,9 mnkr vilket dock är
18,8 mnkr sämre än budgeterat. Kommunstyrelsens uppfattning är att de idag i
huvudsak har god kontroll över ekonomin, men förutsättningarna kan snabbt
förändras och därför är bland annat omvärldsbevakningen viktig. En del i den
goda kontrollen av ekonomin är, enligt styrelsen, nuvarande planeringsprocess.
Den innebär bland annat att inför varje planeringsperiod samlas politiker och
tjänstemän och tar ett samlat grepp utifrån varje nämnd.

Utifrån omvärldsbevakningen konstaterar kommunstyrelsen även att kommu-
nens olika verksamheter inte avviker i någon större utsträckning i jämförelse
med andra kommuner. Kommunen har bland annat låg taxekonstruktion.



Andra genomförda processer för att skapa förutsättningar för en ekonomi i ba-
lans inom exempelvis barn- och utbildningsnämndens område är genomförda
strukturförändringar inom grundskolan utifrån förändringar av elevunderlaget
och samverkansavtalet i fyrkanten inom gymnasieutbildningarna.

Hotbilder ur ett mer övergripande perspektiv är bland annat befolkningsminsk-
ningen, som måste brytas. Ökad satsning på privata sektorn är en viktig förut-
sättning för att skapa tillväxt i kommunen, men medför även att kommunen blir
mer konjunkturkänslig.

Oppositionen i kommunstyrelsen har inte en lika optimistisk uppfattning om
kommunens situation som alliansen. De delar uppfattningen med alliansen om
befolkningsminskningen, men mer kraftfulla åtgärder måste tas. Inom skolans
område kommer minskat elevunderlag på grundskolan och frisöket inom gymna-
sieutbildningarna att kräva ytterligare insatser. Oppositionen anser även att un-
derhållet av fastigheter och anläggningar är en ”tickande bomb” och måste tas
tag i . Avseende socialnämndens verksamhet anser oppositionen att de klarar sin
budget idag, men har samtidigt flyttat fram vissa kostnader.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt har en tillfredställande
kontroll av ekonomin. Eftersom de ekonomiska förutsättningarna snabbt kan
förändras är det viktigt för styrelsen att ha en god uppsikt över nämndernas för-
utsättningar att hålla sina ramar.

4 Övriga frågor

Kommunstyrelsen uppfattar att näringslivets utveckling, framtida planarbetet är
viktigt för kommunen liksom att kärnverksamheterna fungerar. Styrelsen ser
inga uppenbara behov av att göra någonting åt ledning och styrning.

Ur oppositionens perspektiv efterlyses bättre inflytande.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att kommunstyrelsens arbete i många av-
seenden följer en bra struktur baserad på i huvudsak väl fungerande rutiner. Vi
förutsätter att styrelsen beaktar och agerar inom de områden som vi berört
ovan, och vi avser att inom ramen för vår årliga granskning av verksamheterna i
likhet med tidigare år följa styrelsens utvecklingsarbete.
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