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Näringslivsstyrelsens ansvarsutövande

Revisionen träffade näringslivsstyrelsen och förvaltningsledningen vid ett sam-
manträde den 1 december 2008 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. I slutet av respektive avsnitt redovisas med kursiverad stil våra
bedömningar. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt revi-
sionen i detta arbete.

1 Näringslivsstyrelsens jämställdhetsarbete

Styrelsen uppfattar att styrningen av jämställdhetsarbetet fungerar bra liksom
uppföljningen. Medarbetarsamtal genomför med samtliga. Däremot uppfattar
styrelsen att behov finns att aktivt arbeta med att få en jämnare balans mellan
kvinnor och män, eftersom organisationen är kvinnodominerad.

Ur ett kommunövergripande perspektiv saknas återrapportering och dialog
med personal–och jämställdhetsutskottet.

Utifrån revisorernas granskning har inga speciella åtgärder diskuterats, eftersom
styrelsen inte känner sig direkt utpekat utifrån rapporten. Jämställdhetsfrågor
finns med i det löpande styrelsearbetet.

Vi anser att styrelsen bedriver jämställdhetsarbetet på ett systematiskt och struk-
turerat sätt.



2 Uppföljning av nämndens mål för verksamheten

Styrelsen uppfattar att uppföljningen av målen fungerar väl med bland annat
hänvisning till delårsrapporten. Förutom att diskussioner förs i samband genom-
gång av delårsrapporten förekommer även måldiskussioner löpande. Vissa mål
följs upp på helårsbasis. Allmänt uppfattas att uppföljningen sker på ett systema-
tiskt sätt och vid behov sker omvärdering av både verksamhet och ekonomi.

Styrelsen konstaterar att större avvikelser från budget inte förekommer så ofta.
Styrelsen uppfattar att underlagen från förvaltningen är bra och tillräckligt detal-
jerade. Inom styrelsen finns även uppfattningen att det är svårt att bedöm om
underlagen är tillräckliga. Det beror bland annat på långa perioder mellan styrel-
semötena utifrån få sammanträden.

Revisionen uppfattar att halvårsrapporten kan göras mer utförlig och informa-
tionsrik.

Vår bedömning är att styrelsen har väl fungerande system och rutiner för upp-
följning. Däremot anser vi att styrelsen bör se över hur delårsrapporten kan
göras mer utförlig och informationsrik.

3 Ekonomi

Näringslivsstyrelsen prognostiserar för år 2008 ett underskott på -2,9 mnkr och
gäller i huvudsak Skapa. Styrelsen har fått underskottet täckt via bokslutsbered-
ningen.

Styrelsen uppfattar att det ibland kan vara problematiskt att upprätthålla en eko-
nomi i balans och samtidig uppfylla målen för verksamheten. Erfarenheten visar
även att det år svårare att få externa pengar till verksamheten. Utifrån dagens
situation kommer under från och med år 2009 verksamheten att dras ner med 5
% (35 % externa). Inför 2009 känner styrelsen en trygghet, medan bedömningen
framåt är mer bekymmersamt utifrån kommunens kärvare ekonomi kopplat till
bland annat den uppkomna lågkonjunkturen.

Vår bedömning är att styrelsen har en tillfredställande prognossäkerhet och god
kontroll på ekonom.



4 Uppföljningen av revisorernas kommunövergripande gransk-
ningar

Avseende uppföljningen av tillämpningen av FN:s barnkonvention har styrelsen
uppdaterat frågan i strategiska planen. Uppfattningen är att konventionen är vik-
tig att den finns med i ett allmänt sammanhang. Styrelsen kommer att tydliggöra
frågan genom bland annat genomföra en genomgång med all personal.

Avseende upphandlingsverksamheten anser styrelsen att de följer gällande be-
stämmelser och regler. Däremot är styrelsen tveksam till ramavtal, men följer
dessa i möjligaste mån.

5 Övriga frågor

Styrelsen anser att de två väsentligaste områdena framåt är arbetsmarknads-
frågor och vuxenutbildningen.

Frågan om bidrag som ges av näringslivschefen diskuterades där styrelsen hän-
visar till att regler finns för företagsstöd samt dokument för sponsring. Styrelsen
har gett nya näringslivschefen i uppdrag att fundera kring detta med betoning på
att det är viktigt att skilja på proffesionen och lekmännen.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att styrelsens arbete i allt väsentligt 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 tidiga-
re år följa styrelsens utvecklingsarbete.

För revisorerna i Bodens kommun

Britt-Inger Olsson
Revisor


