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Näringslivsstyrelsens ansvarsutövande

Revisionen träffade näringslivsstyrelsen och förvaltningsledningen vid ett sam-
manträde den 2 november 2007 där frågor diskuterades som bland annat 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 Näringslivsstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete

Styrelsen anser att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fungerar och att
de har god överblick över hur arbetet bedrivs genom bland annat förvaltnings-
chefens återkommande rapporteringar och fullödiga information. Samtidigt stäl-
ler sig styrelsen positiv till att revisionen har granskat SAM.

Ansvar- och rollfördelning finns tydligt redovisat utifrån fyra olika nivåer i den
fastställda delegationsordningen från 2007-10-10. Styrande dokument är bland
annat arbetsmiljö- och jämställdhetsplanen med mål, uppföljning, förslag till
åtgärder och ansvarig för olika områden. Lokala handlingsplaner finns för risk-
bedömning, förslag till åtgärder och vem som är ansvarig för att åtgärder görs.
Förvaltningen arbetar på ett strukturerat sätt med att ge personalen förutsättning-
ar till delaktighet, vilket bekräftas av personal som tagits över.

Det förebyggande arbetet uppfattas bedrivs på ett tillfredställande sätt där frisk-
vården ingår som en del. Förutom att arbetsmiljöfrågor behandlas vid regel-
bundna arbetsplatsträffar genomförs även årliga skyddsronder och löpande ska-
de- och tillbudsrapportering. Förutom medarbetarsamtal genomförs varje år med
samtliga och utgör en del i det förebyggande arbetet.

Styrelsen får regelbundna redovisningar av sjuktalen utveckling och begär vid
behov kompletteringar. Verksamheten har låg sjukfrånvaro och samtliga tidigare
långtidssjukskrivna har kunnat erbjudas arbetsuppgifter vid återkomst. Dessutom
förs en kontinuerlig dialog med dem som är sjukskrivna.



Styrelsen uppfattar uppföljningen av tillämpningen av SAM fungerar, men kan
alltid förbättras. För övrigt hänvisas till resultatet i granskningsrapporten avse-
ende SAM som upprättats i samband med ansvarsutövandegranskningen.

Vi anser att styrelsen lever upp till arbetsmiljölagen avseende kravet på ett sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete. Vår bedömning är att det systematiska arbetsmiljö-
arbetet fungerar på ett tillfredställande sätt.

2 Uppföljning av nämndens mål för verksamheten

Styrelsen uppfattar att tydliga mål finns och hänvisar till verksamhetsplanens
mål. Avseende harmonisering mellan de ekonomiska och verksamhetsmässiga
målen uppfattar styrelsen att det inte är några större problem att hantera. Där-
emot uppfattar styrelsen att de lagstadgade verksamheterna måste prioriteras
oberoende ekonomin. Samtidigt uppfattar styrelsen att bedömningar måste göras
från fall till fall, men att de idag inte ställts in för detta problem.

Styrelsen uppfattar att uppföljningar fungerar tillfredsställande. Löpande upp-
följning sker både ur ett ekonomiskt perspektiv via månadsvisa budgetuppfölj-
ningar och ur ett verksamhetsmässigt perspektiv kopplat till verksamhetsplanens
mål. I sammanhanget kan nämnas att av delårsrapporten augusti 2007 framgår
att flertalet mål inte följs upp förrän vid årets slut alternativ vid planperiodens
slut. Som ny ledamot uppfattas vissa svårigheter att följa verksamheten beroende
bland annat på få styrelsemöten.

En verksamhet, som styrelsen, är glad över är resultatet av individuella insatser
till arbetslösa ungdomar. I samverkan med arbetsförmedlingen har näringslivs-
förvaltningen arbetet med 21 ungdomar och gett dem individuellt stöd. Av dessa
ungdomar är idag bara tre arbetssökande och bland annat har fem börjat studera
igen. Styrelsen bedömer att kunna halvera ungdomsarbetslösheten. Oroande är
dock tendensen att fler ungdomar slutar på det individuella programmet på gym-
nasiet och det handlar framförallt om pojkar.

Vår bedömning är att styrelsen har väl fungerande system och rutiner för upp-
följning. Däremot anser vi att styrelsen bör löpande följa upp samtliga fastställ-
da mål i delårsrapporten för att på ett mer påtagligt och konkret sätt löpande
styra verksamheten.

3 Ekonomi

Styrelsen uppfattar att de har god kontroll över ekonomin. Det prognostiserade
underskottet i delårsrapporten på 2,9 mnkr är en bokföringsteknisk fråga och
handlar om att den planerade försäljningen av industrifastigheterna Skapa och
Prippshuset inte blev av. I 2007 års budget fråntogs styrelsen 2,9 mnkr avsedd
för dessa fastigheter.



Styrelsen bedömer att de kommer att hålla ramen för 2007. Däremot uppfattas
svårigheter att bedöma förutsättningarna inför 2008. Idag bedrivs verksamheten
med externa finansiärer motsvarande 40 % och målet är att 2008 självfinansie-
ring fullt ut.

Vår bedömning är att styrelsen har en tillfredställande prognossäkerhet och god
kontroll på ekonomi genom att bland annat bedriva sin verksamhet inom givna
budgetramar.

4 Övriga frågor

Styrelsen anser att det väsentligaste området är näringslivsfrågor medan migra-
tionsfrågan anses absolut viktigast. Avseende migrationsfrågan hänvisas till att
kommunen behöver denna arbetskraft och deras kompetenser. Kommer att ut-
veckla frågan med LTU för att ta tillvara denna resurs.

För att möta framtida utmaningar uppfattas det viktigt med en aktiv styrelse där
planarbetet är en viktig del. I den processen måste både styrelsen och företagarna
ges möjligheter till påverkan. För framtiden är det av betydelse att förstärka den
privata sektorn och få fler sysselsatta där, men samtidigt bibehålla nivån på den
offentliga sektorn.

Måluppfyllelsen måste ses över planperioden (3 år) och inte år från år.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att styrelsens arbete i många avseenden
följer en bra struktur baserad på i huvudsak väl fungerande rutiner. Vi förutsät-
ter 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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