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1 Uppdraget

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Bodens kommun granskat hur styrelsen och nämnderna hanterat de revi-
sionsgranskningar som berört deras verksamhet under mandatperioden 2003-2006.

1.1 Syfte

Syftet med denna granskning är att skapa ett underlag för att bedöma och utveckla effek-
terna och genomslaget i styrelser och nämnder av revisorernas granskningsresultat.
Granskningen syftar också till att på sikt utveckla den politiska behandlingen/hanteringen
av revisionens granskningar.

1.2 Revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om revisorernas granskningar når avsedda effekter
och om revisionerna leder till aktiva åtgärder i verksamheten.

1.3 Metod och rapportupplägg

Granskningen har genomförts i form av protokollsgranskning avseende styrelsens och
nämndernas politiska hantering/behandling av revisorernas granskningar kompletterad
med samtal med verksamhetsansvariga. Urvalet av granskningar som ingår i stickprovet
har gjorts av de förtroendevalda revisorerna. Stickprovet avser 6 st granskningar under
2003-2005.
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2 Granskningsresultat

2.1 Politisk behandling av revisorernas granskningar

Vi har via protokollsgranskning och de kompletteringar som kommunens förvaltningar
bistått med granskat i vilken utsträckning och på vilket sätt revisorernas granskningar
behandlats politiskt. Detta främst vad gäller styrelsen och nämnderna men även i viss
utsträckning kommunfullmäktiges behandling av granskningarna. Stickprovet avser 6 st
granskningar under år 2003-2005.

2.1.1 Som ärende eller som delgivning

Vi kan konstatera att de flesta av revisorernas granskningar hanteras som egna ärenden i
berörd nämnd. Skrivelser med anledning av revisorernas årliga hearingar med nämnderna
och styrelsen hanteras dock som Delgivning.

2.1.2 Yttrande till revisorerna

Revisorerna har de senaste åren, i syfte att förstärka kommunikationen med granskad
nämnd, uttalat behov av rapportering av nämndens vidtagna åtgärder med anledning av
genomförd granskning. Stickprovet visar att sådant yttrande inkommit till revisorerna i
samtliga fall. Yttrandena redovisar förvaltningens och nämndens syn på gransknings-
resultatet samt de åtgärder som nämnden och förvaltningen framgent ska vidta eller redan
har vidtagit för att utveckla verksamheten.

2.1.3 Beslut i berörd nämnd

Revisorerna granskar nämndens ansvarsutövande utifrån fullmäktigebeslut och lagstift-
ning. Revisorerna granskar inte förvaltningen. Därför är det viktigt att berörd nämnd
agerar utifrån resultatet i granskningen. Vi kan av stickprovet notera att nämnden ”med
beaktande lägger rapporten till handlingarna” eller ”med beaktande överlämnar redovisad
åtgärdsplan/yttrande till revisorerna”. Vi ser dock en förbättring jämfört med vår gransk-
ning 1999-2002 som visade att nämnderna mera regelmässigt lade granskningen till hand-
lingarna.

2.1.4 Hantering i fullmäktigeberedning

Rutinen i kommunen är att samtliga granskningar inom vilka det upprättats en sakkunnig-
rapport ska skickas till:

 Berörd nämnd/styrelse
 Kommunstyrelsen
 Partiernas gruppledare
 Kommunfullmäktige
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Vi har av stickprovet kunnat konstatera att kommunstyrelsen behandlat/fattat beslut i 3 av
6 granskningar.

2.1.5 Kommunfullmäktiges hantering

Revisorernas samtliga granskningar skickas till kommunfullmäktiges presidium för känne-
dom samt att kommunallagen kräver att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisions-
berättelsen. Enligt utarbetad praxis kan detta krav jämställas med att fullmäktige löpande
under året erhåller rapporterna, vilket är rutinen i Bodens kommun.

Rutinen inom kommunen är att samtliga revisionsgranskningar för vilka sakkunnig-
rapporter upprättats ska Kf-behandlas, medan de granskningar för vilka revisorerna enbart
lämnat revisionsskrivelser normalt ej behandlas i Kf. Av stickprovet framgår att fullmäk-
tige behandlat/fattat beslut i 3 av 6 granskningar.

2.1.6 Åtgärder i enlighet med revisionen

Av stickprovet framgår att nämnd och förvaltning vidtagit åtgärder i linje med revisions-
granskningens resultat. Vi kan se att åtgärderna väl överensstämmer med de utvecklings-
behov som framkommit i revisorernas granskningar. Det är dock inte alltid detta framgår
av berörd nämnds protokoll utan genom en kontroll av förvaltningens hantering av
ärendet.
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3 Avslutande kommentarer

Sett till huvudfrågan för denna granskning, ”om revisorernas granskningar når avsedd
effekt samt om granskningarna leder till aktiva åtgärder i verksamheterna”, så kan
konstateras att revisorernas granskningar i de flesta fall leder till aktiva åtgärder som väl
överensstämmer med granskningsresultaten och de revisionella bedömningarna. Detta
även när granskningarna inte föreläggs granskad nämnd för behandling. Vi kan konstatera
att granskningarna inte regelmässigt föreläggs nämnd/styrelse eller fullmäktige. Stick-
provet visar att 3 av 6 granskningar har politiskt behandlats/beslutats av kommunstyrelsen
och fullmäktige. En granskning saknar helt politisk hantering.

Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen är att granska all verksamhet som styrelsen
och nämnderna bedriver. Det är därmed styrelsen och de övriga politiska nämnderna som
är revisionsobjekten, inte förvaltningarna. Revisorernas kommunikation av gransknings-
resultat, förslag och synpunkter vänder sig följaktligen till styrelsen och nämnderna.
Utifrån detta är det rimligt att förvänta sig att styrelsen och nämnderna regelmässigt be-
handlar samtliga granskningar som revisorerna utför inom respektive nämnds verksam-
hetsområde. Något lagkrav på detta finns emellertid inte. Det enda lagen kräver är att sak-
kunnigas rapporter ska kommuniceras med fullmäktige, liksom givetvis även revisions-
berättelsen.

Mot bakgrund av resultaten från denna granskning och det uppdrag revisorerna har, före-
slår vi att revisorerna i Bodens kommun tar initiativ till att överenskommelser träffas om
tydligare kommungemensamma rutiner för behandling av revisorernas granskningar, såväl
vad gäller revisorernas skrivelser som sakkunnigas rapporter.
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Stickprov Bilaga 1

Revision Beslut
i be-
rörd
nämnd

Beslut
i Ks

Beslut
i Kf

Kommentarer

Elevernas arbetsmiljö i skolan
Sept 03

Bun
040129
040219
040311

saknas saknas Beslut saknas i Ks och Kf
(delgivning).

Behov av att utveckla: Åtgärder:

Att på ett strukturellt sätt arbeta vidare
med de faktorer som eleverna betonat
som viktiga för att må bra i skolan. I
detta arbete bör skolorna involvera
barnens föräldrar.

Nytt måldokument 2004
innehållande mål avseende
fysisk aktivitet, mobbnings-
team, elevnätverk, elev-
skyddsombud i år 7 m fl.

Fysiska aktiviteter ute och
inne.

Skapa mötesplatser för lärare och
elever att tillsammans reflektera över
resultatet och bestämma sig för en ut-
vecklingsplan. I detta arbete ska sko-
lorna även verka för att föräldrarna
involveras.

LAP innehåller trivsel och
umgängesformer.

Utveckla det förebyggande arbetet
genom att öka satsningen på fysiska
aktiviteter samt frisk- och hälsovård.
Inom detta arbete bör nämnden enga-
gera skolornas skolsköterskor vars
kompetens och erfarenheter bättre bör
tillvaratas.

Handlingsplaner för att
motverka mobbning och
kränkande särbehandling.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet
måste förvaltningsledningen involvera
såväl personalens som elevernas
arbetsmiljö.

Utse elevskyddsombud
samt krisgrupp i skolorna.
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Revision Beslut
i be-
rörd
nämnd

Beslut
i Ks

Beslut
i Kf

Kommentarer

Skapa nätverk mellan skolorna i syfte
att intensifiera erfarenhetsutbytet och
utvecklingen av arbets- och lärmiljön

Alla skolorna har arbetat
med revisionen i dialog-
form och utarbetat var sin
åtgärdsplan.
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Revision Beslut
i be-
rörd
nämnd

Beslut
i Ks

Beslut
i Kf

Kommentarer

Avvikelserutinen i särskilda boende-
former för äldre
Okt 2003

Sn
040128

saknas saknas Saknas beslut i ks och kf.

Behov av att utveckla: Åtgärder:

Utbildning till enhetscheferna och
sjuksköterskorna om ansvaret för ruti-
nen,

Genomgång av granskn-
ingen och kommunens
HSL-uppdrag samt ruti-
ner/riktlinjer för samtliga
enhetschefer och omvård-
nadspersonal

Kraven på enhetschefernas uppföljning
av avvikelserna tydliggörs,

Enhetsvis uppföljning av
enhetschefernas system och
rutiner, samt genomgång av
gällande krav

Tid avsätts på arbetsplatsträffarna för
lokalt kvalitetsarbete,

Tid avsätts på enhetschefsträffarna för
systematiskt kvalitetsarbete,

Utbildning halv dag ”Hur
motivera vårdpersonalen till
ett aktivt kvalitetsarbete”?

Masens redovisning/uppföljning även
inkluderar enhetschefernas åtgärds-
rapporter.

Den kvartalsvisa uppfölj-
ningen innehåller också
analys och behov av åtgär-
der.
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Revision Beslut i
berörd
nämnd

Beslut
i Ks

Beslut
i Kf

Kommentarer

Missbruksverksamheten
Dec 2004

Sn §29
050223

§69
050418

§67
050425

Behov av att utveckla: Åtgärder: Åtgärder:

Tydligare kvalitetsstyrning i verk-
samheten

Verksamhetsmål för miss-
bruksverksamheten utifrån
den nya strategiska planen
har inte fastställts i sn
ännu.
ASI-metod stärker kvali-
teten i utredning och in-
sats.

Tydligare klientdokumentation
avseende vårduppföljningen

ASI-instrument används
såväl vid arbetsplan som i
uppföljningsarbetet.
Riktlinjer har tydliggjorts
avseende uppföljning vid
ex institutionsvård.

Följa LOU när det gäller upphand-
ling av vård och behandling

Ett samarbete är inlett
med upphandlingsenheten
för att få tillstånd avtal
med HVB-hem.
Diskussioner pågår i sam-
verkan inom Fyrkanten
om ett ev samarbete.

Pågår: Case management utbild-
ning (metodutv).
Casemanager är tillsatt
2007.
Nya lokaler för Bodens
kommuns eget behand-
lingscentrum.
Vårdkedjan med andra
aktörer genom bl a
”Stureprojektet”.
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Revision Beslut
i be-
rörd
nämnd

Beslut
i Ks

Beslut
i Kf

Kommentarer

Sjukfrånvaron och rehabiliterings-
processen
Febr 2005

Ks
050905

Ks
050905

Saknas Saknas beslut i kf.

Behov av att utveckla: Åtgärder:

Uttala en politisk viljeinriktning när
det gäller åtgärder för att få ner sjuk-
frånvaron

Prio mål i den strategiska
planen 06 ang medarbetare
och sjukfrånvaron/rehab
Sjukfrånvaron ska halveras
till 2008 jmf med 2003.
Idag 8 %.

Skapa ett levande och systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM)

Handlingsplaner samt
arbetsmiljöanalyser från
varje arbetsplats. Med-
arbetarenkäter ska göras
under 2007.
Nytt samverkansavtal 2005.

Utveckla ett ändamålsenligt IT-stöd
för arbetsledarna

Arbetsgrupp har utvärderat
befintligt IT-stöd. Inget nytt
IT-stöd ännu infört. IFS HR
ger möjlighet att följa upp
sjukfrånvaron och rehab.
Mallar och blanketter har
utformats.
Utvecklad konsult- och
metodstöd till förvaltning-
arna.

Utveckla den interna kontrollen av
kommunens personal och arbets-
miljöarbete (t ex ett Hälsobokslut).

Ny personalorganisation
2005.
Intern översyn av samtliga
långtidssjukskrivningar.
Hälsobokslut har inte in-
förts. Kontroll över alla
rehabärenden (90 st)
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Revision Beslut
i be-
rörd
nämnd

Beslut
i Ks

Beslut
i Kf

Kommentarer

Föreningsbidrag och sponsring
Dec 2004

Kof
050222

§165
050418

§162
051107

Behov av att utveckla: Åtgärder:

Skärper tillämpningen av det regel-
verk som kommunfullmäktige god-
känt.

Nya regler from 2006.
Samlad hantering av samt-
liga bidragsärenden går via
KoF.
Ohanterad fordran hos
föreningen i Sandträsk.

Stärka den interna kontrollen och
öka ändamålsenligheten.

Striktare tillämpning av
regelverket. Endast 1
månads frist för komplette-
ring av handlingar i sam-
band med ansökan.
Granskning av underlag
samt av verksamhetsberät-
telser.
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Revision Beslut
i be-
rörd
nämnd

Beslut
i Ks

Beslut
i Kf

Kommentarer

LSS-verksamheten
Juni 2005

Sn
050622
050824
051024
051214
061122

Saknas Saknas Saknas beslut i Ks och Kf
(delgivning)

Behov av att utveckla: Åtgärder:

Konkreta mål, planer och riktlinjer
för verksamheten

Beslut om projektet ”Genom-
lysning av LSS-verksam-
heten” med åtgärdsplan an-
tagen 0512.
Servicedeklarationen/garantier
inom LSS/LASS.
Uppföljning av socialnämn-
dens del i kommunens handi-
kappolitiska handlingspro-
gram.
Ny ledningsorganisation
2006.

Aktuella rutinbeskrivningar för
verksamheten

Ny handläggningsprocess
”från beslut till verkställig-
het”.
Rutiner om ansökan om för-
höjd ersättning hos FK.

Delaktigheten i budgetprocessen
samt under löpande verksamhetsår
vidta åtgärder för en balanserad
budget

Ny planeringsprocess är inför
i Bodens kommun. Budget
och str plan tas i maj och
detaljbudgetar i nov. Ger
större handlingsutrymme för
nämnderna/förvaltningarna till
delaktighet i processen.
Lokalanpassning i dagverk-
samheten (Prinsen).
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Verksamhetsplaneringsprocessen
(ansvar, dokumenterad verksam-
hetsplan och löpande uppföljning)

Brukarenkät inom omsorgen,
låg svarsfrekvens (43 %) men
89 % är nöjda eller mycket
nöjda med insatsen.

Vikariehanteringen (bl a samarbetet
mellan bemanningsenhet och verk-
samhet)

Nya rutiner har tagits fram för
vikarieanskaffning vid be-
manningsenheten.

Ledningsstöd till enhetscheferna
samverkan mellan LSS-hand-
läggarna och enhetscheferna i LSS-
beslut intern kontroll av
personalkostnaderna

Kontinuerliga och formalise-
rade och träffar mellan eko-
nom och resp enhetschef i
syfte att öka ekonomistyr-
ningen och uppföljningen.

Pågår: Projekt ”Teamet för metod-
utveckling i den basala om-
sorgen”.
Kartläggning ungdomar i be-
hov av ”ungdomstjänst” enligt
ny lagstiftning from 2007-01-
01.
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Revision Beslut
i be-
rörd
nämnd

Beslut
i Ks

Beslut
i Kf

Kommentarer:

Leasingbilar
Maj 2005

Saknas Saknas Saknas Beslut saknas i samtliga in-
stanser. (Delgivning i ks, kf).

Behov av att utveckla: Åtgärder:

Övergripande rutiner och riktlinjer Riktlinjer och rutiner har
framtagits övergripande inom
samtliga förvaltningar.

Utveckla den interna kontrollen Införande av körjournaler i
samtliga bilar.
Stärkt regelbunden uppfölj-
ning av tankkort.
Införande av objektsnummer
för varje bil.


