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Kommunstyrelsens ansvarsutövande

Revisionen träffade kommunstyrelsen tillsammans med kommunchefen vid ett
sammanträde den 8 december 2008 där frågor diskuterades som bland annat be-
rörde nämndens styrning och kontroll. Årets granskning av ansvarsutövandet är
särskilt fokuserat på jämställdhetsarbetet. Revisionens intryck och synpunkter
från dels denna träff, dels utförd granskning sammanfattas i denna skrivelse. I
slutet av respektive avsnitt redovisas med kursiverad stil våra bedömningar
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt revisionen i detta
arbete.

1 Jämställdhetsarbetet

Revisionen nämnde att granskningen av jämställdhetsarbetet visar att en enhetlig struktur
saknas i kommunen. Dessutom visar granskningen att målprocessen behöver utvecklas
liksom mer aktivt arbete med åtgärder som formulerats i jämställdhetsplanen.

Kommunstyrelsen har med anledning av granskningen gett kommunchefen i uppdrag att
föra dialog med samtliga förvaltningschefer om vilka förbättringar som behöver göras
avseende jämställdhetsarbetet. Utifrån personal- och jämställdhetsutskottets perspektiv
pågår ett arbete och rapport kommer att redovisas till både utskottet och kommunstyrel-
sen. Kommunstyrelsen är medveten om att det kan variera mellan förvaltningarna, men
syftet är att försöka få fram en enhetlighet.

Kommunstyrelsen konstaterar att kontakten med HR-strategen, som ansvarar för jäm-
ställdarbetet, behöver utvecklas.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen ur ett övergripande perspektiv behöver
förbättra överblicken över jämställdhetsarbetet. Strävan att få en enhetlighet
uppfattar vi är ett sätt att förbättra överblicken. Vi bedömer att kommunstyrel-
sen utifrån sin uppsiktsplikt bör initiera en uppföljning av tillämpningen av jäm-
ställdhetsarbetet.



2 Uppföljning av mål för verksamheten

Kommunstyrelsen uppfattar att de strategiska planerna innehåller tydliga mål. Styrelsen
uppfattar även att de verksamhetsmässiga målen ganska väl harmoniserar med de ekono-
miska målen. Förändringar av de ekonomiska förutsättningarna måste redovisas till
kommunstyrelsen så att korrigeringar kan göras. Vid avvikelse kontaktas berörd nämnd,
som får förklara vad de avser att göra. Senaste exemplet är uppdrag till tekniska.

Regelbundna uppföljningar sker där delårsrapporten utgör en viktig del.

Avseende tillgängligt underlag från förvaltningen inför beslut i kommunstyrelsen uppfat-
tar oppositionen ibland att beslut redan har tagits av alliansen och känner därmed behov
av mer underlag.

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

3 Ekonomi

Kommunens resultat för perioden januari-augusti är positivt och uppgår till
2,7 mkr. Årets resultat för kommunen beräknas bli positivt med 10,1 mkr vilket dock är
12,4 mkr sämre än budget. För styrelser och nämnder beräknas ett underskott jämfört
med budget på -11,8 mkr medan finansen beräknas ge ett underskott på 0,6 mkr jämfört
med budget.

Tekniska förvaltningen prognostiserar ett underskott på -7,7 mnkr, barn- och utbildnings-
nämnden ett underskott på -1,9 mnkr, näringslivsstyrelsen ett underskott på -2,9 mnkr och
kultur- och fritidsnämnden ett underskott på -1,9 mnkr, teknik och överförmyndarnämn-
den ett underskott på -0,1 mnkr. Kommunledningsförvaltningen och socialnämnden och
prognostiserar överskott. .

Kommunstyrelsen kommenterar tekniska förvaltningens underskott på följande sätt. Un-
derskottet ligger bland annat inom kostverksamheten och gäller intäktssidan som sjunker
utifrån minskade portioner kopplat till mindre antal barn. Utifrån denna situation har
minskning av personal genomförts, men styrelsen konstaterar att det inte är tillräckligt.

Avseende den ekonomiska utvecklingen under 2008 och på de ekonomiska förutsättning-
arna för 2009 och framåt uppfattar kommunstyrelsen att det har förändrats sedan den stra-
tegiska planen togs. De ser ingen förändring drastiskt 2009, men däremot 2010 och 2011.
Det innebär att arbetet måste starta redan under 2009 och kommer att vara ett ansvarsfullt
arbete, men bedömningen är idag att kommunen kommer att klara det.



Kommunstyrelsen redovisar några exempel på ekonomiska konsekvenser varav nämns
bland annat:

 Avtalet med Bodensia som kommer att belasta året resultatet, men bättre ekonomi
längre fram utifrån avtalet

 Kommunen har beviljats 1mkr ytterligare från staten för Försvarsmuseet

I övrigt bedömer nämnderna att delårsrapporten håller.

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 Uppföljningen av revisorernas kommunövergripande gransk-
ningar

Avseende säkerställande av Barnkonventionens tillämpning anser kommunstyrelsen
att det är ett uppdrag till varje förvaltning. Styrelsen har vid olika diskussioner blivit
påmind om frågan och uppfattar ett behov av bättre uppföljning. Oppositionen å sin
sida vill att styrelsen uppdatera sig i frågan.

Avseende upphandlingsverksamheten nämns att rekrytering har skett. Styrelsen uppfattar
även att det är viktigt att upphandling sker strategiskt samt att inte fler ramavtal upprättas
utan istället följa de som finns.



5 Övriga frågor

Följande lyfter kommunstyrelsen fram som väsentliga frågor att arbeta med de
närmaste åren:

 Befolkningsutvecklingen
 Ökade varsel vilket medför att rätt analys måste göras för att möta lågkonjukturen

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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