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Revisorernas redogörelse 2010 

Revisionens inriktning och omfattning 

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat 

all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden och 

då prövat om: 

 verksamheten sköts ändamålsenligt 

 verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande 

 räkenskaperna är rättvisande 

 den interna kontrollen är tillräcklig 

Granskningen har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet som har doku-

menterats i en fastställd revisionsplan.  

Förutom revisionssammanträden har vi haft möten med nämnder och styrelser, 

kommunfullmäktiges presidium samt deltagit i utbildningar och erfarenhetsutbyten 

med andra revisorer.  

Revisorerna har vid granskningen biträtts av KPMG AB. 

I kommunallagen uttalas att all verksamhet ska granskas årligen. I den årliga gransk-

ningen ingår att följa verksamheten löpande under året genom att ta del av grund-

läggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Revisorerna 

genomför också nämndsbesök för att diskutera nämndens arbete med styrning, upp-

följning och kontroll. Den övergripande granskningen är ett väsentligt underlag för 

revisorernas ansvarsprövning. Granskningen för 2010 har i första hand inriktats på 

frågor om nämndsarbetet. Uppföljning har också skett av iakttagelser från fördjupad 

granskning 2009 av serviceförklaringar. 

Lekmannarevisionen i de kommunala bolagen har, i likhet med den övergripande 

granskningen av nämnderna, genomförts med inriktning på granskning av bolagens 

styrning, uppföljning och kontroll. 
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Förutom den övergripande granskningen har fördjupade granskningar genomförts 

inom följande områden: 

 Lärarnas förutsättningar att utföra sitt uppdrag 

 Granskning av introduktion av nyanlända 

 Institutionsvård, placering av barn och unga 

 Inventariehantering inklusive försäljning av kommunal egendom 

 Granskning av överförmyndarnämnden 

 Underhållsplanering av kommunägda fastigheter 

 Långsiktig personalförsörjning 

Förutom ovanstående granskningar har en förstudie beträffande kommunala råd 

genomförts i syfte att ta fram underlag för beslut om en eventuell fördjupad gransk-

ning. 

Delårsbokslut, delårsrapport, årsbokslut samt årsredovisning har granskats med syfte 

att bedöma om delårsrapport/årsredovisning har upprättats i enlighet med externa och 

interna krav, om resultatet i delårsrapport/årsredovisning är förenligt med de mål 

fullmäktige fastställt samt om delårsrapport/årsredovisning i allt väsentligt ger en 

rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och resultat för perioden. 

Sammanfattning av resultatet från 2010 års granskning 

Nedan sammanfattas resultatet från 2010 års granskning. Vid granskningen fram-

komna iakttagelser och synpunkter har löpande rapporterats muntligt till kommun-

fullmäktige samt delgetts kommunfullmäktiges presidium, partiernas gruppledare, 

kommunstyrelsen samt granskad nämnd/styrelse. 

Övergripande granskning av nämnder och styrelser 

 

Liksom föregående år konstaterar vi att barn- och utbildningsnämnden i årsbokslutet 

redovisar ett underskott som väsentligt översteg underskottet i senaste prognos. 

Underskottet för 2010 uppgick till 8,1 Mkr att jämföra med underskottet i prognosen 

per september på 0,9 Mkr. Nämnden redovisar ett antal faktorer som kommer att ge 

stora utmaningar även de kommande åren. 
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Lärarnas förutsättningar att utföra sitt uppdrag 

Syftet med granskningen har varit att belysa om barn- och utbildningsnämnden ger 

lärarna förutsättningar att utföra sitt arbete på ett ändamålsenligt och effektivt sätt 

med hänsyn till den tid som står till förfogande. I bakgrunden ligger också den 

omställning och anpassning av personalvolym till elevantal som präglat organisa-

tionen det senaste året. 

I granskningen konstateras att arbetstiden är en komplicerad fråga som under lång tid 

varit centralt reglerad men som övergått till att styras genom ett mål- och resultat-

perspektiv. Arbetstiden präglas dock fortfarande av tradition och de förutsättningar 

som de yttre ramarna i form av läsår, timplaner etc. ger.  

Iakttagelser grundas på intervjuer och granskning av scheman och tjänstefördelningar 

vid ett par grundskolor med senare årskurser samt program vid gymnasieskolan. Av 

detta kan bland annat konstateras att det inte sker någon systematisk uppföljning från 

nämndens sida av hur tidsanvändningen ser ut vad gäller lärarnas insatser. Det finns 

inget lokalt avtal om skolutveckling som innefattar frågor om arbetstid, eller något 

annat styrande dokument som avser tidsplaneringen. Kraft har emellertid under 

senare tid satsats på volymanpassning och styrning av behörighet. Stödet till rekto-

rerna och skolenheterna behöver stärkas genom bättre gemensamma verktyg för 

planering, beslut och uppföljning av tidsanvändningen.  

Lärarnas tid i undervisning med elever har över tid generellt inte förändrats i någon 

större utsträckning men det finns en viss spridning i undervisningstid mellan olika 

individer. Andra uppgifter har tillkommit och vuxit. Enligt mångas mening har elev- 

och föräldrakontakterna blivit en allt tyngre del i arbetet samtidigt som det finns 

många andra uppgifter. Vilken dignitet dessa andra uppgifter har i förhållande till tid 

med elever, kräver en medveten styrning av tidsanvändningen.  

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att: 

 Följa upp och utvärdera den använda tiden i skolan  

 Överväga styrande mål och ambitioner för tidsanvändningen i skolan 

 Utforma gemensamma verktyg för att få ett bättre planerings- och beslutsunder-

lag för tidsanvändning 

 Skapa utrymme för att pröva olika arbetstidslösningar  

Yttrande över granskningen har erhållits från barn- och utbildningsnämnden. 
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Granskning av introduktion av nyanlända 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Bodens kommuns introduktion för 

flyktingar och nyanlända genomförs i enlighet med nationella och lokala målsätt-

ningar.  

Nedan sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser, bedömningar och rekommenda-

tioner. 

 Introduktionsarbetet i Bodens kommun bedrivs i enlighet med lagstiftning och 

kommunala beslut, förutom gällande samhällsinformation. Samhällsinformation 

har inte innan år 2010 getts på ett strukturerat sätt till alla nyanlända.  

 Näringslivsstyrelsens mål med introduktionen är relevant och uppföljningsbart. 

Det finns dock inget mål om i vilken omfattning deltagarna i introduktionen 

anser att deras möjligheter att bli självförsörjande har stärkts genom introduk-

tionen.  

 Det är positivt att näringslivsstyrelsen verkar för att samverkan kring den 

nyanländes introduktion kommer till stånd. 

 De nyanlända tycks få en individuellt anpassad introduktion med arbetslinjen i 

fokus. I samtliga granskade ärenden, även för barn, fanns en introduktionsplan, 

vilket är positivt. Av introduktionsplanerna framgår individuella mål och insatser. 

 SFI-undervisningen ges på olika nivåer från analfabeter till högskoleutbildade 

och det finns inte längre någon väntetid till utbildningen, vilket är positivt. 

 Dokumentationen i introduktionsärendena är dock bristfällig, vilket verkar skad-

ligt på rättssäkerheten inom handläggningen av introduktionsersättningen och 

försvårar uppföljningen av verksamheten. IT-stödet används inte på ett effektivt 

sätt. Det borde kunna användas till att beräkna och betala ut introduktionsersätt-

ningen samt till att registrera den nyanländes insatser på ett mer systematiskt sätt. 

Detta skulle då också underlätta möjligheten att få fram statistiska uppgifter om 

verksamheten.  

 Näringslivsstyrelsen har inte reglerat handlingar i introduktionsärendena i sin 

dokumenthanteringsplan. 

 Det är positivt att styrelsen noga följer upp målet med självförsörjning. Vi anser 

dock att näringslivsstyrelsens utvärderingsarbete även borde fokusera på i vilken 

omfattning introduktionsinsatserna bidrog till resultat, och i sådana fall vad bland 

de olika insatserna som är verkningsfulla. 
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 I 3 kap. 9 § KL finns ett krav på att fullmäktige skall besluta i sådana ärenden 

som, liksom budgeten och skatten, har avgörande betydelse för den kommunala 

ekonomin. Vi anser därför att det är tveksamt om valet att införa introduktions-

ersättning i kommunen skulle ha beslutats av näringslivsstyrelsen. Introduktions-

ersättningen innebär en högre ersättning till den nyanlände och därmed högre 

kostnader för kommunen än tidigare då den nyanlände erhöll försörjningsstöd 

enligt SoL. Vidare anser vi att fullmäktige borde tagit ställning till vilka nyan-

lända som omfattas av introduktionsinsatserna.  

Vi lämnar följande rekommendationer till näringslivsstyrelsen: 

 Komplettera målet med introduktionen med ett mål om i vilken omfattning del-

tagarna i introduktionen anser att introduktionsinsatserna bidrog till positiva 

resultat. 

 Förbättra dokumentationen av introduktionsärendena och använda IT-stödet på 

ett effektivare sätt.  

 Reglera handlingar i introduktionsärenden i dokumenthanteringsplanen. 

 Utveckla utvärderingen av introduktionen till att även omfatta vad i introduk-

tionsinsatserna som fungerar och leder till positiva resultat.  

Yttrande över granskningen har erhållits från näringslivsstyrelsen. 

Institutionsvård, placering av barn och unga 

Syftet med granskningen har varit att bedöma socialnämndens och socialförvaltning-

ens redskap för styrning och uppföljning av verksamheten.  

Nedan sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser, bedömningar och rekommenda-

tioner. 

 Bodens kommun har, enligt SKL, något högre kostnader för den sociala barna-

vården än jämförbara kommuner, detta samtidigt som kostnaderna för institu-

tionsvården är lägre. Sedan år 2006 har antalet placeringar och vårddygn minskat.  

 Insatser i form av öppenvård och placeringar i familjehem har utvecklats som 

alternativ till placering på institution, vilket är positivt. Någon strukturerad metod 

för hela familjen används inte, dock arbetar enheten med ett familjeperspektiv. 

 Det är positivt att nämnden genom samarbetet Familjehemssamverkan i Norr ger 

stöd till de familjehem som anlitas. Trots samverkan tycks det ändå vara svårt att 

finna lämpliga familjehem för en del ungdomar. Kommunen saknar kontrakterat 
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jourhem som kan ta emot akuta placeringar i väntan på en mer långsiktig lösning. 

Med rätt stöd kan ett jourhem i många fall användas istället för institution vid 

akuta placeringar. 

 Nämnden har de senaste åren utvecklat stödet till dem som har varit placerade. 

Idag finns en öppenvårdsverksamhet i egen regi som kan ge eftervård på hemma-

plan med rutiner och samarbete med handläggande socialsekreterare kring 

utslussning och eftervård.   

 Det finns skriftliga rutiner för förhandsbedömning, utredning, köp av plats på 

institution och utslussning från institution. Däremot saknas skriftliga rutiner för 

uppföljning av beslutad institutionsvård och hur nämnden utvärderar effekten av 

insatsen.  

 Nämnden har rutiner om att genomföra kontroller av institutionen innan place-

ring beslutas. Dock genomförs inga kontroller om aktuell institution bedriver ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Enligt Socialstyrelsens tillsyn saknar många institu-

tioner tillräckliga system för att följa upp kvaliteten i verksamheterna.  

 Placeringar köps fortfarande in genom direktupphandling. Någon upphandling av 

ramavtal har ännu inte genomförts, något som har påtalats i tidigare granskning 

från år 2006.  

 Det är positivt att nämnden har beslutat att undersöka brukarnas synpunkter vart-

annat år. När det gäller institutionsvård genomförs dock ingen strukturerad utvär-

dering efter avslutad placering. Effekten av placeringen på längre sikt utvärderas 

inte heller på något systematiskt sätt, t.ex. genom att efter något år följa upp hur 

det har gått för den placerade.  

Vi lämnar följande rekommendationer till socialnämnden: 

 Ytterligare utveckla öppenvården så att den i högre grad kan utgöra ett alternativ 

till placering, t ex genom att överväga att använda beprövade behandlingsmetoder 

som vänder sig till hela familjen. 

 Överväga att kontraktera ett jourhem  

 Utarbeta skriftliga rutiner för uppföljning av beslutad institutionsvård och hur 

nämnden utvärderar effekten av insatsen.  

 Komplettera rutinen för barnavårdsutredningens genomförande  

 Genomföra kontroller om aktuell institution bedriver ett systematiskt kvalitets-

arbete.  
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 Utreda försättningar för ramavtalsupphandling av institutionsplaceringar av barn 

och unga.  

 Utveckla utvärderingen av genomförda placeringar för att öka kunskapen om vad 

som fungerar respektive inte fungerar. 

 Införa kontroller, t.ex. genom stickprov, av handläggning och dokumentation av 

placeringsärenden för att öka insynen i det praktiska arbetet. Genom sådana kon-

troller kan man lära av både misstag och korrekta åtgärder.  

Inventariehantering inklusive försäljning av kommunal egendom 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om organisation, system och rutiner 

för den interna kontrollen för inventariehanteringen är ändamålsenliga och fungerar 

tillfredsställande samt om förvaltningarna följer kommunens riktlinjer för investe-

ringar gällande redovisning som drift respektive investering. 

Nedan sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser, bedömningar och rekommenda-

tioner. 

 Dokumenterade riktlinjer för klassificering mellan driftskostnad och investering 

finns. Däremot finns det inte dokumenterade riktlinjer för hur avyttringar och 

utrangeringar av kommunal egendom ska göras, varken rent administrativt eller 

hur eventuella försäljningspris ska sättas. Det finns heller inga riktlinjer för hur 

uppföljning av hanteringen av kommunens investeringar ska ske. 

 Det finns inga identifierade kontroller som säkerställer att beslut om avyttringar 

fattas av den som har behörighet. I de förvaltningar där försäljningar sker i någon 

större omfattning och till större belopp är dock rutinerna så utformade att de i 

princip alltid berör den som är verksamhetsansvarig. 

 I Bodens kommun finns ett centralt, kommungemensamt, anläggningsregister 

som administreras av ekonomikontoret. Detta register omfattar kommunens redo-

visade tillgångar. Inom varje förvaltning upprättas också ett så kallat inventarie-

register eller inventarieförteckning där maskiner och inventarier med betydligt 

lägre inköpsvärde än vad som redovisas som tillgångar registreras.  

 Därutöver finns också ett antal verksamhetsanpassade register bland annat över 

kommunens IT-utrustning och fordon. Dessa registers utformning och innehåll 

styrs av verksamhetens behov och följer inte de kriterier som finns för ett anlägg-

ningsregister.  

 Det finns dokumenterade riktlinjer för hur de inventarier som finns upptagna på 

förvaltningarnas egna inventarieförteckningar/register ska inventeras. Däremot 
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finns inte några dokumenterade riktlinjer för inventeringar av kommunens till-

gångar som enbart är registrerade i anläggningsregistret. Det innebär att rutinen 

med årliga inventeringar till största del säkerställer att kommunens inventarier av 

mindre värde finns kvar och i lägre grad säkerställer att kommunens redovisade 

tillgångar existerar.  

 Uppföljning av investeringar görs i samband med uppföljning av budget. Årligen 

får förvaltningarna utdrag ur det centrala anläggningsregistret över förvaltningens 

egna tillgångar för att ha möjlighet att kontrollera vad som finns registrerat och 

hur det är registrerat. Någon särskild uppföljning av att objekten i anläggnings-

registret följer kommunens riktlinjer görs inte. Någon specifik uppföljning i 

efterhand av försäljningar sker inte. 

Vi lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 Vi rekommenderar att de kommungemensamma riktlinjerna för vilka tillgångar 

som ska registerföras och rutinerna för detta endast omfattar de tillgångar som 

enligt god redovisningssed, Bokföringsnämndens allmänna råd (2001:3), behöver 

registerföras. Vad som varje förvaltning därutöver vill förteckna, och i vilken 

form, för att ha en god intern kontroll inom sin specifika verksamhet, kan med 

fördel varje förvaltning själv ansvara för att utarbeta ändamålsenliga rutiner och 

riktlinjer för. 

 För att optimera förvaltningarnas nytta av det centrala anläggningsregistret och 

minimera behovet av dubbelregistrering av tillgångar bör övervägas om belopps-

gränsen för vad som registreras och därmed tillgångsföras kan sänkas.  

 Det bör utarbetas riktlinjer för hur kommunen vill säkerställa att försäljning av 

kommunal egendom sker på rätt sätt och till rätt pris. 

 I de kommungemensamma riktlinjerna bör följande punkter särskilt beaktas: 

– Regler och rutiner för avyttring och utrangering av kommunal egendom 

– Uppföljning av investeringar 

– Innehåll i underlag för nyregistrering respektive avyttringar och utrange-

ringar. 

– Bedömning av avskrivningstider, gärna med exempel. 

– Återkommande inventeringar för att säkerställa att anläggningsregistret är 

aktuellt. 

 

 Det centrala anläggningsregistret bör uppdateras och rättas så att ett objekt i 

registret överensstämmer med definitionen av en tillgångspost enligt Bokförings-

nämndens allmänna råd (2003:1). 
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 Vi rekommenderar kommunen att undersöka möjligheterna att samordna relevant 

information mellan de verksamhetsanpassade registren, som t ex fordonsregistret, 

och det centrala anläggningsregistret. 

Yttrande över granskningen har erhållits från kommunstyrelsen. 

Granskning av överförmyndarnämnden 

Syfte med granskningen har varit att bedöma om organisation, system och rutiner för 

den interna kontrollen för överförmyndarnämndens verksamhet är ändamålsenliga 

och fungerar tillfredsställande. Granskningen har i huvudsak inriktats på över-

förmyndarnämndens interna kontroll i uppdraget att utöva tillsyn över ställföre-

trädarna. Denna granskning omfattar inte kontroll av enskilda ärendens handlägg-

ning. Överförmyndarnämnden står under tillsyn av länsstyrelsen som årligen grans-

kar verksamheten. 

Nedan sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser, bedömningar och rekommenda-

tioner. 

 Överförmyndarnämndens tillsynsroll har historiskt varit för svag och ett föränd-

ringsarbete har påbörjats för att tydliggöra nämndens lagstadgade uppgifter. 

 Vi ser positivt på det utvecklingsarbete som har genomförts under året, både vad 

gäller nämndsarbetet och handläggningen. Två väsentliga rutiner, rutin för att 

kontrollera lämpligheten hos ställföreträdare samt riktlinjer för granskning av års-

räkningar, har klarlagts och dokumenterats och nya blanketter har framtagits 

vilket vi bedömer kommer att förbättra den interna kontrollen. 

 Det är väsentligt att påbörjade och beslutade åtgärder och översyner genomförs 

och att nämnden fortsätter arbetet med en systematisk genomgång av verksam-

heten och fastställer rutiner och riktlinjer för handläggningen.  

 För granskning av årsräkningar 2009 har det funnits väsentliga eftersläpningar då 

samtliga granskningar ännu inte är slutförda.  

 Vi anser att nämndens uppföljning och kontroll bör förstärkas genom att nämn-

den fastställer former för återrapportering från tjänstemännen och vilken uppfölj-

ning som nämnden ska göra för att säkerställa att fastställda riktlinjer följs. 

Vi lämnar följande rekommendationer till överförmyndarnämnden: 

 Genomföra den påbörjade översynen av organisation och resurser för verksam-

heten.  
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 Ta ställning till vilken återrapportering/information som ska begäras från expedi-

tionen för att säkerställa att fastställda rutiner och riktlinjer följs. 

 Komplettera riktlinjer för granskning av årsräkningar vad gäller hur bedömning 

av risken för väsentliga fel och brister ska dokumenteras.  

Underhållsplanering av kommunägda fastigheter 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen genom dess tek-

niska utskott och den tekniska förvaltningen utför tillräckliga underhållsinsatser så 

att inte kapitalförstöring uppstår. I granskningen har ingått att bedöma hur de externa 

och interna kraven ser ut, hur fastighetsavdelningen organiserar sitt arbete och vad 

deras arbete innehåller.  

I kommunens strategiska plan 2010-2012 konstateras att planerat fastighetsunderhåll 

är viktigt för att upprätthålla värdet på kommunens fastigheter och anläggningar. I 

planen har fastställts målet ”Vårda tillgångarna” där en av målindikatorerna är ”pla-

nerat fastighetsunderhåll överstiger 50 kr/m² år 2010 för de fastigheter som nyttjas”. 

Målet har inte nåtts under 2008 och 2009 men enligt kommentarer från tekniska 

utskottet kan målet för planerat fastighetsunderhåll nås under 2010. 

Under 2010 har tillkommit att fastighetsskötsel (tillsyn, skötsel, verksamhetsskötsel) 

sedan november 2010 år utlagd på Sodexo Facilities Services AB.  

Nedan sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser, bedömningar och rekommenda-

tioner. 

 Vi har inte fått fram uppgifter som tyder på att underhållsinsatserna är så otill-

räckliga att kapitalförstöring uppstår. Tekniska utskottets bedömning är att målet 

för planerat fastighetsunderhåll kommer att nås under 2010. 

 Fastighetsavdelningen känner till de externa och interna förutsättningar som 

påverkar arbetet med fastighetsunderhåll. Vår bedömning är dock att det finns 

behov av att utveckla och beskriva avdelningens arbetsprocesser och speciellt 

underhållsprocessens olika steg och dess innehåll. Generellt sett finns behov av 

en utvecklingsplan. Detta är också en uppfattning som fastighetsavdelningen 

delar. 

 Identifiering av behov och planering av åtgärder bör kunna underlättas genom att 

mer systematiskt ta del av olika lokalplaner samt ta fram uppgifter om utfall för 

invändigt respektive utvändigt underhåll. 

 Utvärdering bör ske av om arbetet skulle underlättas av en större användning av 

befintliga ramavtal, istället för separata upphandlingar. 
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 I och med det nya fastighetsskötselavtalet med Sodexo finns anledning att 

utforma nya rutiner och dokumentation för uppföljning.  

Vi rekommenderar fastighetsavdelningen att: 

 Utveckla en verksamhetshandbok med där bland annat underhållsprocessens steg 

beskrivs och där viktigare externa och interna krav anges i varje processdel.  

 I samband med verksamhetsplaneringen tydligare ange risker och konsekvenser 

med koppling till underhållsprocessen. Indikatorer bör kunna läsas av med olika 

periodicitet och utfallet rapporteras i snabbrapporter och delårsrapporter. 

 Varje månad eller kvartal ange hur stort underhållet är i snitt per kvadratmeter 

och jämföra detta med det årliga budgeterade snittet 50 kr/m². 

 Analysera användningen av ramavtal med entreprenörer i syfte att se om ram-

avtalen kan användas i större utsträckning för att inte behöva göra specifika upp-

handlingar som både kostar tid och riskerar att överprövas. 

 Skapa särskilda rutiner och dokumentationsstandard vad gäller uppföljning av 

fastighetsskötselavtalet med Sodexo. 

Långsiktig personalförsörjning 

Syftet med granskningen har varit att studera hur det långsiktiga personalförsörj-

ningsarbetet bedrivs på såväl kommunövergripande nivå som förvaltningsnivå och 

bedöma om arbetet ger förutsättningar för att trygga den långsiktiga personalförsörj-

ningen eller om ytterligare initiativ kommer att krävas. På förvaltningsnivå begränsas 

granskningen till att avse barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 

Nedan sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser, bedömningar och rekommenda-

tioner. 

Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige ytterst ansvarig för kommunens 

personalpolitik. Granskningen visar att kommunstyrelsens stöd till det långsiktiga 

personalförsörjningsarbetet måste stärkas och att styrningen av de personalpolitiska 

frågorna måste bli tydligare och kraftfullare. 2009 genomfördes en översyn av kom-

munens administration i syfte att åstadkomma en bättre samordning och ett bättre 

arbetssätt för att effektivisera administrationen. För att nå organisationsöversynens 

mål måste kommunchefens roll bli tydligare och kraftfullare. Kommunchefen bör 

vara överordnad samtliga förvaltningschefer utom i frågor hänförliga till respektive 

nämnders verksamheter. 
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En viktig utgångspunkt i arbetet med att trygga den framtida personalförsörjningen är 

en personalförsörjningsplan. I granskningen konstateras att Bodens kommun saknar 

en sådan plan. Däremot har kommunen tillsammans med övriga Fyrkantskommuner 

tagit fram en gemensam personalprognos för tiden 2006-2015.  

Genom olika undersökningar är det väl känt vilka faktorer som gör en arbetsgivare 

attraktiv. Till dessa hör ett gott ledarskap, att kunna arbeta i den omfattning man 

själv önskar (heltid/deltid) modern lönebildning, där lönen kopplas till uppsatta mål 

och uppnådda resultat, god tillgång till kompetensutveckling samt samverkan och 

delaktighet. 

Bodens kommun saknar en kommungemensam chefs-/ledarskapspolicy ur vilken 

framgår den politiska nivåns syn på ledarskap, d.v.s. med vilket förhållningssätt och 

med vilken attityd verksamheten ska ledas. Däremot finns en värdegrund som riktar 

sig till ledare och medarbetare. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en 

chefspolicy. Kommunen saknar också ett kommungemensamt chefs-

/ledarutvecklingsprogram byggt på en chefspolicy.  

Vad gäller antalet medarbetare som varje chef ansvarar för visar granskningen en 

mycket divergerande bild av hur situationen ser ut i de granskade förvaltningarna. 

I november 2010 fanns 750 deltidsanställda av totalt 2 248 anställda i Bodens 

kommun, d.v.s. var tredje anställd var deltidsanställd. 86 % av de deltidsanställda var 

kvinnor. Inom socialförvaltningen, som hade flest deltidsanställda, genomfördes med 

gott resultat i Harads ett projekt för att kunna erbjuda fler heltidstjänster och ytter-

ligare projekt kommer att starta. Att kunna erbjuda den tjänstgöringsgrad som efter-

frågas kommer att vara avgörande om man i framtiden ska lyckas rekrytera personal. 

Sedan slutet av 1980-talet förutsätter de centrala löneavtalen individuell och diffe-

rentierad lönesättning och lönen förutsätts kopplad till uppsatta mål och uppnådda 

resultat. Dessa förutsättningar uppfylls inom kommunen även om processen vid de 

årliga löneöversynsförhandlingarna kan förbättras.  

I Bodens kommun ska alla anställda årligen erbjudas att delta i ett medarbetarsamtal 

med närmaste chef. 2009 års personalenkät visade att 80 % av dem som besvarat 

enkäten under de senaste 12 månaderna haft ett medarbetarsamtal med sin chef. Det 

finns däremot inte några beslut om att kompetensutvecklingsplaner ska upprättas 

som ett resultat av samtalet. 

Samverkan med de anställda genom deras fackliga organisationer i det långsiktiga 

personalförsörjningsarbetet, kan exempelvis ske genom en samverkansorganisation 

byggd på ett samverkansavtal. Ett sådant avtal och en sådan organisation saknas 

inom Bodens kommun.  
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Förbättra styrningen av de personalpolitiska frågorna, inklusive den långsiktiga 

personalförsörjningen med en bättre samordning enligt målet för den administra-

tiva översynen. För att uppnå förväntade effekter måste också kommunchefens 

roll bli tydligare och kraftfullare. 

 Ta fram en personalförsörjningsplan för Bodens kommun som revideras årligen. 

Ansvaret för detta bör åvila kommunledningsförvaltningen men arbetet bör ske i 

nära samarbete med förvaltningarna. 

 Fastställa en kommungemensam chefs-/ledarskapspolicy. Med denna policy bör 

ett chef-/ledarskapsprogram utarbetas med aktiviteter för samtliga chefsnivåer.  

 Göra en kartläggning av ledartätheten som därefter får ligga till grund för fortsatt 

agerande. 

 Ta principiell ställning till nuvarande fördelning mellan heltids- och deltids-

anställningar  

 Fatta besluta om att kompetensutvecklingsplaner ska upprättas för samtlig 

tillsvidareanställd personal 

 Teckna samverkansavtal med en samverkansorganisation genom vilken de 

anställda/organisationer görs delaktiga i arbetet med den långsiktiga personalför-

sörjningen.  

Granskning av delårsrapport per 2010-06-30 

Vår bedömning är att det i delårsrapporten finns en tillfredsställande redovisning av 

måluppfyllelsen för fastställda mål med betydelse för god ekonomisk hushållning.  

För det finansiella perspektivet finns 3 mål med 14 målindikatorer. Målen uppnås 

helt eller delvis. Av 14 målindikatorer uppnås 9 målindikatorer och 5 indikatorer 

uppnås inte. Vi har inte funnit anledning att göra någon annan bedömning än den 

som görs i delårsrapporten. Vår bedömning är att resultatet i delårsrapporten delvis är 

förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat i årsbudgeten för 2010. 

För verksamhetsperspektivet finns ett mål med en målindikator, uppdelad på fyra 

underpunkter. Enligt kommunens redovisning uppnås endast en av underpunkterna 

för 2010. Vi har inte funnit anledning att göra någon annan bedömning än den som 

görs i delårsrapporten. Vår bedömning är att resultatet i delårsrapporten delvis är 

förenligt med det mål som kommunfullmäktige beslutat i årsbudgeten för 2010.  
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Vår granskning av delårsrapporten i övrigt visar att delårsrapporten 2010-06-30 upp-

fyller kraven i kommunallagen och lag om kommunal redovisning vad gäller innehåll 

och nivå på rapportering. Vi konstaterar att väsentliga förbättringar har skett jämfört 

med föregående år, då ekonomiska sammanställningar, noter och finansiella analyser 

till stora delar presenteras på samma sätt som i årsredovisningen.  

Vi kan också konstatera att väsentliga förbättringar har skett vad gäller dokumenta-

tionen av delårsbokslutet. I likhet med årsbokslutet finns nu en bokslutsdokumen-

tation som är möjlig att härleda från kommunens redovisning och med avstäm-

ningar/specifikationer/huvudboksbilagor av väsentliga poster i balansräkningen. Av 

beskrivningen av redovisningsprinciper i delårsrapporten framgår ambitionsnivån för 

delårsrapporten.  

Från granskningen vill vi lyfta fram följande synpunkter: 

 Vi rekommenderar en genomgång av noterna till resultat- och balansräkningen så 

att noter konsekvent presenteras för de perioder som redovisas i räkningarna.  

 Vi rekommenderar kommunen att överväga att periodisera löner, inkl semester-

löner, löpande för att visa ett mer rättvisande resultat under löpande år.  

Granskning av årsredovisningen 2010 

Granskningen visar att årsbokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kom-

munens finansiella ställning och resultat för år 2010. Årsredovisningen har i allt 

väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redo-

visningssed. 

Enligt bestämmelser i kommunallagen och lag om kommunal redovisning ska reviso-

rerna bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som kommun-

fullmäktige beslutat i årsbudgeten.  

Vår bedömning är att det i årsredovisningen finns en tillfredsställande redovisning av 

måluppfyllelsen för fastställda mål med betydelse för god ekonomisk hushållning.  

För det finansiella perspektivet finns 3 mål med 14 målindikatorer. Målen uppnås 

helt eller delvis. Av 14 målindikatorer uppnås åtta målindikatorer, en uppnås delvis 

och fem indikatorer uppnås inte. Vi har inte funnit anledning att göra någon annan 

bedömning än den som görs i årsredovisningen. Vår bedömning är att resultatet i 

årsredovisningen delvis är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat i 

årsbudgeten för 2010.  

För verksamhetsperspektivet finns ett mål med fyra målindikatorer. Enligt kom-

munens redovisning uppnås endast en av målindikatorerna för 2010. Vi har inte 
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funnit anledning att göra någon annan bedömning än den som görs i årsredovis-

ningen. Vår bedömning är att resultatet i årsredovisningen inte är förenligt med det 

mål som kommunfullmäktige beslutat i årsbudgeten för 2010.  
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