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1 Sammanfattning och revisionell bedömning

Boden kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i
uppdrag att bedöma om kommunstyrelsen har en tillfredställande och tillräcklig kontroll
av ekonomi och verksamhet som ligger under dess verksamhetsområde.

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

På vilket sätt utövar kommunstyrelsen sin styrning över de verksamheter som
bedrivs inom dess verksamhetsområde?
Vår bedömning är att kommunstyrelsens 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 utifrån dokumentgranskningen samt genomförda
intervjuer. 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 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.
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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 i första hand
tekniska utskottet och personalutskottet
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2 Inledning

2.1 Bakgrund och syfte

Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas risk och väsentlighetsbedömning.
Bland kommunstyrelsens uppgifter ingår att ha en ändamålsenlig styrning och intern
kontroll över de verksamheterna som ligger under dess verksamhetsområde.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillfredställande och
tillräcklig kontroll av ekonomi och verksamhet. För att besvara överställd revisionsfråga
har en rad kontrollfrågor tagits fram som återges nedan:

 På vilket sätt utövar kommunstyrelsen sin styrning över de verksamheter som
bedrivs inom dess verksamhetsområde?

 På vilket sätt tillförsäkrar sig kommunstyrelsen att den interna kontrollen är
tillräcklig för de verksamheter som bedrivs inom dess ansvarsområde?

 Finns fastlagda och dokumenterade rutiner och arbetsformer för uppföljning av
verksamheterna som bedrivs inom dess verksamhetsområde?

2.2 Metod och avgränsningar

I granskningen har intervjuer genomförts med ledningen för de verksamheter som ingår i
kommunstyrelsens verksamhetsområde samt kommunstyrelsens ordförande. Vidare har
dokumentgranskningen genomförts av relevanta dokument, protokoll, målbeskrivningar
osv.

Granskningen har avgränsats från kostförsörjningsverksamheten
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3 Granskningsresultat

3.1 Styrning av förvaltningarna direkt underställda
kommunstyrelsen

Bodens kommun har en styrmodell som betonar att helhet ska råda genom balans mellan
delarna ekonomi, medarbetare, verksamhet samt samhällsutveckling (Kf 2008-06-16 §
102).

Kommunen arbetar efter en, av kommunfullmäktige fastställd, strategisk plan som
omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige beslutar här om mål, resurser och
planeringsförutsättningar för bl a förvaltningarna direkt underställda kommunstyrelsen.

Beslutet i kommunfullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och
nämnderna. Med utgångspunkt från den strategiska planen arbetar nämnderna fram förslag
till verksamhetsplaner, där nämnderna konkretiserar de kommunövergripande strategierna
och målen för verksamheten.

3.1.1 Fastslagna direktiv i kommunens styrdokument

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller även
bestämmelserna i antaget reglemente samt tillhörande arbetsformer för kommunstyrelsen
(fastställt av Kf 2007-06-18 § 135). I reglementet framgår bl a att styrelsen för övriga
nämnder ska;

 handlägga de ärenden som berör personalpolitiska frågor såsom riktlinjer inom
personalpolitiken och följa förvaltnings- och arbetsorganisationers utveckling

 ansvara för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom
 vara räddningsnämnd och skall som sådan fullfölja de uppgifter som föreskrivs i

lag om skydd mot olyckor
 se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som

fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente

 regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret

I kommunstyrelsens arbetsformer framgår även;
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 att utskotten inom sina respektive kompetensområden är kommunstyrelsens
beredningsorgan och ansvarar för verkställighet samt fattar beslut i de ärenden
som kommunstyrelsen delegerat

 att arbetsutskottet bereder och ansvarar för ärenden som rör räddningstjänsten
samt de ärenden som inte ankommer på annat utskott

 att tekniska utskottet är kommunstyrelsens utskott för teknisk förvaltning
 att personalutskottet är kommunstyrelsens utskott för personalpolitiska frågor

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning (från 2008-06-01) för de tre förvaltningarna
under kommunstyrelsen, det vill säga kommunledningsförvaltningen, tekniska
förvaltningen samt räddnings- och beredskapsförvaltningen framgår bland annat att inom
personalfrågor ska personal- och jämställdhetsutskottet ansvara för riktlinjer rörande
personalpolitik samt att arbetsutskottet gällande ekonomifrågor ska ansvara för igång-
sättningstillstånd vid investeringar över 500 tkr.

3.1.2 Gemensam styrning för förvaltningarna underställda
kommunstyrelsen

Förvaltningscheferna har formella träffar varje månad. Träffarna leds av kommunchefen
och där diskuteras och informeras större kommunövergripande frågor inför kommun-
styrelsens sammanträden. Vid kommunstyrelsens ordförandeberedning bestäms slutligen
vilka frågor som ska tas upp vid kommunstyrelsens sammanträden. Väsentlig
informationen som inte direkt utgör något ärende vid sammanträdena redovisas skriftligt
till kommunstyrelsen via kommunchefens rapport.

3.1.3 Kommunledningsförvaltningen

Utifrån uppsatta mål för förvaltningen konstateras i delårsrapporten överlag att
måluppfyllelsen är bra. De områden där arbete återstår rör bl a minskad sjukfrånvaro,
anpassning till nya LOU samt ny kommunövergripande översiktsplan.

Av de uppdrag förvaltningen fått i strategiska planen för 2007-2009 kan bl a nämnas
uppdraget att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av ett administrativt samarbete
med Norrbottens Läns Landsting. I kommunchefens rapport 2008-05-05 redogör
kommunchefen för sitt besök vid Länsservice i Boden där diskussioner förts hur samar-
betet mellan Länsservice, kommunen och lokala företag skulle kunna utvecklas
ytterligare.

Förvaltningen har även fått i uppdrag att se över möjligheterna att i nuvarande
resursfördelningsmodell även ta hänsyn till demografiska förändringar. Modellen har
använts i strategiska planen för 2008-2010 vilket bl a medfört att vissa resurser omför-
delats från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden.
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Vidare har kommunstyrelsen specifikt uppdragit åt kommunledningsförvaltningens
ekonomikontor att tillsammans med tekniska förvaltningen och räddnings- och
beredskapsförvaltningen sammanställa en gemensam verksamhetsberättelse för
kommunstyrelsen.

Av intervjuerna framgår överlag att styrningen av kommunledningsförvaltningen är
tillfredsställande. De brister som uppmärksammas rör framförallt personalfrågor,
möjligheterna till gemensam administration samt vissa ekonomifrågor, där det trots
förhållandevis klara direktiv fortfarande finns dubbleringar av vissa funktioner.

3.1.4 Tekniska förvaltningen

Kontakten mellan förvaltningen och kommunstyrelsen sker enligt de intervjuade huvud-
sakligen via tekniska utskottet. Utskottets huvudsakliga arbetsområden är drift och
underhåll av fastigheter, parker och gator. Andra viktiga delar av verksamheten är vatten-
och avloppsförsörjning, avfallshantering och kollektivtrafik. Dessutom hanteras även
investeringsfrågor rörande ovanstående verksamheter. I övrigt är det framförallt i
samband med beredning av delårs- och årsredovisningen i utskottet där tekniska chefen
formellt får utrymme att diskutera förvaltningens utveckling inför slutligt
ställningstagande i kommunstyrelsen.

Utöver de formella kanalerna är även möjligheterna och tillgängligheten till informella
möten och samtal mellan kommunledningen och förvaltningen enligt tekniska chefen
något som bidrar till dennes överlag positiva inställning till kommunstyrelsens insikt och
förståelse för den tekniska verksamheten.

I målen för tekniska förvaltningen framgår bl a i strategisk plan 2008-2010 (2007-06-18 §
139) att tekniska förvaltningen ska söka kostnadseffektiva lösningar med inslag av
konkurrensutsättning av verksamheten. Vidare framgår i planen att fastighetsdrift och
övrig egenregiverksamhet ska prövas i konkurrens. Tekniska förvaltningen ska på sikt
omstruktureras till en upphandlande enhet.

I kommunchefens rapport 2008-10-06 kommenteras detta då det framgår att ett arbete
kring förutsättningarna till konkurrensutsättning påbörjats. I det påbörjade arbetet ses bl a
organisation och befintliga entreprenadavtal över samt förutsättningar för en
konkurrensutsättning inom andra områden.

3.1.5 Räddnings- och beredskapsförvaltningen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för risk- och säkerhetsarbetet i
kommunen. Vilket tidigare nämnts finns även fastslaget i styrelsens arbetsformer att
arbetsutskottet bereder och ansvarar för ärenden som rör räddningstjänsten samt de
ärenden som inte ankommer på annat utskott.
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Enligt de intervjuade är inte den nuvarande styrningen av räddningstjänsten optimalt
utformad. Även om några av de intervjuade pekar på att det i realiteten är få politiska
frågor inom räddningstjänsten borde enligt de intervjuade ytterligare diskussion föras om
det inte vore lämpligt att räddnings- och beredskapsförvaltningen fick ett eget utskott.
Utöver ekonomi och uppföljning nämner några av de intervjuade frågorna som berör
medborgarperspektivet som ett potentiellt område där politiken skulle kunna vara mer
aktiv.

Även om arbetsutskottet formellt ska bereda och ansvara för förvaltningens ärenden består
utskottets roll enligt några av de intervjuade framförallt som ett beredande organ för
yttranden av ärenden till kommunstyrelsen och godkännande för vissa inköp över 500 tkr.
Utifrån arbetsutskottets protokoll för 2008 framgår inga specifika förvaltningsärenden
kopplat till räddnings- och beredskapsförvaltningen.

Enligt räddningschefen skulle en förbättrad dialog men kanske framförallt insikt i
räddnings- och beredskapsförvaltningens arbete från styrelsens sida resultera i en större
förståelse för bl a de investeringar som görs inom förvaltningen.

Räddningstjänstens förehavanden har kommit styrelsen till kännedom via kommunchefens
rapport 2008-05-05 där kommunstyrelsen uppmärksammas på att ett nytt avtal tecknats
med Jokkmokks kommun om samverkan inom räddningstjänsten. Räddningstjänsten
berörs även i kommunchefens rapport 2008-09-08 där samverkan över kommungränserna
inom räddningstjänsten lyfts fram som ett föredöme inom samverkansområdet mellan
kommuner.

3.2 Rutiner och arbetsformer för uppföljning och internkontroll

Den strategiska planen och verksamhetsplanerna följs upp och avrapporteras till
kommunfullmäktige och kommunstyrelse för förvaltningarna direkt underställda styrelsen.
Uppföljningen sker även löpande under året i årsredovisning och två delårsrapporter.
Mellan delårsrapporterna ansvarar respektive förvaltningschef för att till kommunstyrelsen
och ekonomichef skriftligt rapportera större förändringar av måluppfyllelse och ekonomi
jämfört med budget eller föregående prognos. Nämnderna ska utarbeta och besluta om
egna uppföljningssystem, där nämnden beslutar om omfattning och innehåll. Vid befarade
negativa avvikelser ska nämnderna alltid besluta om åtgärder (Kf 2008-06-16 § 102).

Samtliga nämnder och styrelser (däribland) tekniska förvaltningen föreslås enligt
styrelsens förslag (2008-05-05) i samband med april månads delårsrapport redovisa en
åtgärdsplan som syftar till att anpassa verksamheten till budgeterad nivå. Av
förvaltningarna direkt underställda kommunstyrelsen framgår det av augusti månads
delårsrapport att tekniska förvaltningen prognostiserar ett underskott jämfört med tilldelad
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ram. Förklaringar till, samt åtgärder för att komma till rätta med underskottet framgår även
i delårsrapporten.

I räddnings och beredskapsförvaltningens verksamhetsberättelse framgår att förvaltningen
fått kritik från näringslivet angående den externa verksamhet som bedrivits, såsom
trädfällning och handbrandsläckarservice. Enligt de intervjuade har en dialog förts mellan
kommunstyrelsen och förvaltningen om detta, vilket resulterat i att förvaltningen upphört
med denna typ av verksamhet. I verksamhetsberättelsen framgår däremot att någon hänsyn
till de förlorade intäkterna för detta inte gjorts i budgeten för 2008.

Utöver den uppföljning som sker av de antagna planerna samt delårs- och års-
redovisningen framgår via kommunchefens rapporter en hel del information som berör
uppföljningen av förvaltningarna direkt underställda kommunstyrelsen.

Avseende utvecklingen av rutiner för uppföljning nämner bl a kommunchefen i sin rapport
2008-01-28 att det på initiativ av kommunsekreteraren ska ”utvecklas en rutin för att
förbättra övervakningen av hur beslut av fullmäktige och styrelsen förverkligas blir
effektivare”. Efter genomförd granskning av ett 100-tal beslut konstateras i
kommunchefens rapport 2008-06-09 att besluten med få undantag omsatts i praktisk
tillämpning. Underlag för att förbättra de interna rutinerna framkom dock.

I kommunchefens rapport 2008-02-25 påpekar kommunchefen att synpunkterna från
revisorerna rörande bl a kommunens systematiska arbetsmiljöarbete samt bemannings-
enhetens verksamhet kommer att beaktas i samband med den översyn av kommunens
samlade administrativa organisation, som skall genomföras under 2008. Framförallt
nämner här kommunchefen brister i den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet
generellt i kommunen men även specifikt kommunledningsförvaltningen bristande
uppföljningsarbete inom området. I rapporten 2008-09-08 återger kommunchefen för de
åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som tidigare påpekats.

Vidare berörs kommunledningsförvaltningen i kommunchefens rapport 2008-03-17 där
kommunchefen informerar om de direktiv som lämnats till personalchefen angående
genomlysning och kartläggning av nuvarande administrativ verksamhet inom kommunen.
Särskilt nämns en analys om ansvars- och arbetsfördelningen mellan personalkontoret och
övriga personalstrategiska/- administrativa resurser inom övriga förvaltningar.

Utifrån kommunstyrelsens protokoll kan konstateras att ingen skriftlig återrapportering
gjorts från vare sig tekniska utskottet eller personalutskottet. Vi noterar även i
granskningen av arbetsutskottets protokoll att huvuddelen av förslagen till beslut från
utskottet till kommunstyrelsen går vidare utan yttrande.


