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Övergripande granskning av nämnder och styrelse år 2010 

Den övergripande granskningen 2010 har genomförts genom att nämnder och 
kommunstyrelsen tillställts ett antal frågeställningar som de ombetts att i förväg besvaras 
skriftligt. Vi har också tagit in rapporter avseende 2009 års genomförda kontroller enligt 
internkontrollplanerna samt internkontrollplan för 2010. De förtroendevalda revisorerna har 
sedan, tillsammans med sakkunnigt biträde, träffat nämnderna och Kommunstyrelsen för en 
genomgång och diskussion av svaren.  

Den övergripande granskningen har flera syften. Det första syftet är att revisorerna ska 
bedöma om styrelsen eller nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och 
uppföljning, om verksamheten har god struktur och om det finns inbyggda kontroller i arbetet. 
Dessutom ser revisorerna ett stort värde i att varje år diskutera nämndledamöternas ansvar för 
verksamheten. Härigenom ges en möjlighet för ledamöterna i nämnder och styrelse att genom 
reflexion och självbedömning finna områden eller frågor som behöver utvecklas eller 
fördjupas.   

Med utgångspunkt från de skriftliga svaren, internkontrollplaner och rapporter samt vad som 
framkommit vid träffarna med Kommunstyrelsen och nämnderna vill vi särskilt lyfta fram 
följande områden: 

Vi har under en följd av år påtalat behovet av att utveckla kommunens kvalitetsarbete och vi 
ser därför positivt att kommunstyrelsen nu har för avsikt att använda Kvalitetskompassen. 

Budgetfördelning till nämnderna är en av de viktigaste delarna i kommunens styrsystem. Ett 
bristande budgetsystem kan direkt ge praktiska konsekvenser och ett exempel på detta är 
fastighetsunderhåll där bristande styrning kan leda till höga kostnader för akuta insatser och 
på sikt kapitalförstöring Vi anser att det är positivt att det nu görs en översyn av budget-
systemet men vi anser att det bör föregås av att kommunstyrelsen anger ett tydligt uppdrag 
och en viljeinriktning till kommunförvaltningen avseende detta arbete. Vi kommer att 
noggrant följa detta arbete. 
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Vi har under en följd av år lyft fram den otydlighet som vi uppfattar mellan framför allt 
Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen men även mellan Tekniska nämnden och övriga 
nämnder. Med anledning av detta har genomförts en särskild översyn (se bifogad rapport 
bilaga 1) som påvisar att det finns ett flertal punkter där både Kommunstyrelsen och Tekniska 
nämnden har fullmäktiges uppdrag att ansvara för samma sak . Vi anser att detta ger en 
otydlig styrning som riskerar att få till följd att ärenden dubbelarbetas alternativt ”faller 
mellan stolarna” och vi vill därför påpeka att det är nödvändigt att det här görs en 
genomgripande översyn och revidering.  

Vi kan konstatera att samtliga nämnder och kommunstyrelsen har haft internkontroll-
rapportering för 2009 samt fastslagit internkontrollplaner för 2010. Delaktigheten och 
kunskapen hos de olika nämnderna varierar dock i hög grad och vi vill därför understryka att 
det är ytterst nämnderna och kommunstyrelsen som har ansvar för den interna kontrollen 
inom respektive ansvarsområde. Vi vill därför påtala att nämndernas och kommunstyrelsens 
skyldighet inte enbart innebär att ta del av de internkontrollplaner och rapporter som 
förvaltningen presenterar utan också att säkerställa att det finns ett fungerande intern-
kontrollsystem för hela nämnden eller styrelsens ansvarsområde. 

I den bilagda rapporten finns revisorernas övriga intryck och iakttagelser sammanfattade. 
Revisorerna ser det som angeläget att kommunen tar fasta på de utvecklingsområden som 
lyfts fram i revisionsrapporten. Vi önskar att kommunstyrelsen och nämnderna inkommer 
med synpunkter och kommentarer till våra iakttagelser. 

Med utgångspunkt från den genomförda granskningen har samtliga revisorer i Askersunds 
kommun gemensamt kommit fram till ovanstående bedömning. 

Svar från nämnderna och kommunstyrelsen skall vara inkomna senast 2011-02-28 

 

 

För kommunrevisionen 

 

Solweig Clefjord 
Ordförande 
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1. Sammanfattning 
Revisorerna genomför som en del i sin revisionsprocess årligen den så kallade övergripande 
granskningen. Inriktningen och syftet med den årliga övergripande granskningen är att revi-
sorerna utifrån en strukturerad dialog med nämnderna och kommunstyrelse skall inhämta 
dels kunskap och förståelse för nämnder och styrelsens uppdrag och dels bedöma nämnder-
nas och styrelsens egen bedömning av den interna kontrollen i verksamheterna. Detta ligger 
sedan till grund för såväl revisorernas uttalande i ansvarsfrågan som revisorernas risk- och 
väsentlighetsbedömning, dvs. prioritering av övriga revisionsinsatser. 

Revisorernas inriktning av den årliga övergripande granskningen har mot bakgrund av ovan-
stående fokuserats mycket mot nämndernas och kommunstyrelsens arbete med att följa upp 
den interna kontrollen samt väsentliga styrnings-, lednings- och uppföljningsprocesser. 

De förtroendevalda revisorerna har sedan, tillsammans med sakkunnigt biträde, träffat 
nämnderna och kommunstyrelsen för en genomgång och diskussion av svaren.  

Inom ramen för den övergripande granskningen har vi också tagit in rapporteringen av 2009 
års genomförda kontroller enligt internkontrollplanerna samt internkontrollplan för 2010. Vi 
kan konstatera att samtliga nämnder och kommunstyrelsen har haft internkontrollrapporte-
ring för 2009 och fastslagit internkontrollplaner för 2010. 

Vi uppfattar dock att nämndernas kunskap och delaktighet avseende internkontrollarbetet 
varierar. Vi kan också konstatera att informationen i rapporteringen av genomförda kontrol-
ler varierar i hög grad. Vi anser att nämnder och kommunstyrelse bör kartlägga sitt ansvars-
område och de riktlinjer, rutiner och processer som ingår där. Med utgångspunkt från detta, 
tillsammans med väsentlighet och risk, kan nämnden göra en bedömning av vilka områden 
som ska vara föremål för nästa års kontrollinsatser. Vi anser också att inom en del nämnder 
återrapporteringen av genomförda kontroller bör göras utförligare. 

2. Inledning 
För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning granskar revisorerna 
årligen all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden.  

För att uppfylla kravet på årlig granskning av all verksamhet arbetar revisorerna i Askersund 
och deras sakkunniga biträde med nämndbesök och frågeställningar som i förväg besvarats 
skriftligen av respektive nämnd och kommunstyrelsen. I samband med inlämnandet av det 
skriftliga svaret har revisorerna också begärt in rapporteringen av 2009 års genomförda kon-
troller enligt internkontrollplanerna samt internkontrollplan för 2010. Svaren på frågorna 
med komplettering av ytterligare frågor från revisorerna har sedan följts upp i dialog med 
respektive nämnd. Den väsentliga inriktningen för granskningen är följaktligen nämndens 
självbedömning, dialogen mellan nämnd och revisorer samt revisorernas bedömning och 
analys.  
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3. Syfte 
Övergripande granskning har flera syften där det första syftet är att revisorerna ska bedöma 
om styrelsen eller nämnden har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning. Denna granskningsuppgift följer direkt av Kommunallagens 9 kap. 9 § och av 
God revisionssed. Revisorerna ska för varje styrelse och nämnd granska och bedöma:  

• ändamålsenlighet: om verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten 

• ekonomi: om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till 
varandra  

• räkenskaper: om verksamhetens ekonomiska redovisning upprättas i enlighet med 
lagstiftning och god redovisningssed, om den ger en rättvisande bild av tillståndet 

• intern kontroll: om den kontroll som görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig, 
dvs. om ledning och styrning, uppföljning och kontroll är tillfredsställande.  

Ett andra syfte är att skapa ett underlag till revisorerna för bedömning av väsentlighet och 
risk i verksamheterna vilket i sin tur utgör underlag för de fördjupningsprojekt som reviso-
rerna genomför varje år. 

Dessutom ser revisorerna ett stort värde i att varje år diskutera nämndledamöternas ansvar 
för verksamheten. Härigenom ges en möjlighet för ledamöterna i nämnder och styrelse att 
genom reflexion och självbedömning finna områden eller frågor som behöver utvecklas eller 
fördjupas.  

4. Metod 
Den övergripande granskningen 2010 har genomförts genom att nämnder och kommunsty-
relse tillställts ett antal frågeställningar som de ombetts att i förväg besvarats skriftligen. I 
samband med inlämnandet av det skriftliga svaret har revisorerna också begärt in rapporte-
ringen av 2009 års genomförda kontroller enligt internkontrollplanerna samt internkontroll-
plan för 2010. De förtroendevalda revisorerna har sedan, tillsammans med sakkunnigt biträ-
de, träffat nämnderna och kommunstyrelsen tillsammans med representanter för respektive 
förvaltning för en genomgång och diskussion av svaren.  
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5. Resultat av granskningen 
I den nedanstående resultatredovisningen kommer vi att redovisa iakttagelser utifrån den 
dialog som fördes mellan nämnder/styrelse och revisorerna dels utifrån utskickade fråge-
ställningar och dels utifrån andra aktuella frågor som diskuterades vid de gemensamma träf-
farna. 

Ambitionen är inte att redovisa fullständigt för de diskussioner som förts med varje 
nämnd/styrelse utan att återge revisorernas viktigaste iakttagelser.  

5.1 Kommunstyrelsen 
Ekonomin  

I samband med revisorernas möte med kommunstyrelsen prognostiserar kommunen ett posi-
tivt resultat om 11,7 Mkr. Kommunstyrelsen understryker dock att överskotten är inom fi-
nansförvaltningen och att nämnderna totalt sett uppvisar underskott. De kommande två åren 
kommer att bli mycket ansträngda och budget 2011 är underbalanserad enligt plan men tidi-
gare års positiva resultat täcker upp detta.  

Kommunledningsförvaltningen tar varje månad fram en månadsrapport som föreläggs KS 
skriftligen. Delårsbokslut tas fram per 30/4 och 31/8. Partimässiga överläggningar äger även 
rum för dessa uppföljningar, inom enskilda partier och partigrupper samt träffar där samtliga 
partier deltar. Vid nämndernas ordförandeträffar diskuteras budget och ekonomiska frågor. 
Samtliga träffar utgör underlag som bidrager till bedömningen av nämndens och kommu-
nens budget. 

Det pågår ett arbete från kommunförvaltningen som gäller en förändrad budgetfördelning. I 
Askersund finns i dag vissa verksamheter där kostnaden inte belastar den nämnd där det 
uppstår. Ett exempel på detta är lokalkostnaderna där budgeten för alla kommunens lokaler i 
dag ligger på Tekniska nämnden. Kommunstyrelsen menar att den som bedriver verksamhe-
ten också ska ha hela budgeten för den. Genom att göra denna förändring framförs att det 
kan innebära kostnadsminskningar men det kan också komma att innebära organisationsför-
ändringar. En översyn av hela budgetprocessen ska också göras och bland annat har det dis-
kuterats att tidigarelägga hela processen. Budgetfördelningen har i huvudsak skett med ut-
gångspunkt från föregående års budget men även här förs diskussioner om en förändring 
genom att fördelningen i högre grad ska utgå från nyckletal. Dessa förändringar har diskute-
rats i KS AU men inte i hela kommunstyrelsen och det finns inget uttalat uppdrag till kom-
munledningsförvaltningen att arbeta med de diskuterade förändringarna. 

Kommunstyrelsen har egna ekonomiska nyckeltal som redovisas av ekonomikontoret. 
Kommunen använder sig av Finansiell profil via Kommunforskning i Västsverige, KFI, samt 
analys av Sveriges kommuner och landstings statistik ”Vad kostar verksamheten i din kom-
mun”. Nyckeltalen visar att Askersund i det stora hela haft en konstant god ekonomisk hus-
hållning även om nyckeltalen påvisar en sämre utveckling än jämförbara kommuner. Kom-
munstyrelsen anser sig ha haft en god kontroll under de gångna åren och flera idéer om hur 



ÖG 2010 Askersund Rapp def .docx 

Askersunds kommun 
Årlig övergripande granskning 2010 

 
2010-11-03 

 
 

4 
 

© 2011 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG 
International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

de ska ta sig igenom de sämre åren 2011-2012. Det finns dock en stor oro för kommunens 
ekonomi de kommande åren. 

Verksamhetsfrågor 

I verksamhetsplanen för 2010-2011 arbetades fram ett antal olika serviceåtaganden för alla 
verksamheter. Dessa kommer att följas upp i samband med bokslutet 2010. Kommunen del-
tager i SCB’s medborgaundersökning under hösten 2010.  

Kommunstyrelsen har infört en loggbok där fattade beslut registreras. Loggboken har inte 
cirkulerat på kommunstyrelsens sammanträden men den rutinen ska införas. Det har ej heller 
funnits datum för när olika beslut ska vara verkställda men även detta ska förbättras.  

För att underlätta kontakterna med kommunen för företagare kommer att införas s.k. ”One 
door in” som innebär att det ska finnas en kontaktpunkt att vända sig till i kommunen som 
vid behov kan slussas vidare. 

Enligt kommunstyrelsen sker arbetet i hög grad i samförstånd över partigränserna för kom-
munen bästa och ambitionen är att alla kommunens politiker och tjänstemän ska fokusera på 
att göra det bästa som går av de resurser som finns i stället för att fokusera på vad som sak-
nas.  

Uppföljning av nyckeltal har bland annat gjorts genom att kommunen varit med i jämförel-
seprojektet Måttligan. Detta är dock nedlagt nu. Mätningar görs också via systemet Kostnad 
per brukare. Kommunstyrelsen har också fattat beslut om att kommunen ska använda sig av 
kvalitetsmätningssystemet Kommunkompassen under 2011. 

En stor förändring har gjorts i kommunen avseende administrationen där en centralisering 
genomförts av de administrativa funktionerna. Denna förändring syftar till att både sänka 
kostnaderna men också säkra kvalitet och tillgänglighet.  

Vid mötet frågar revisorerna om det förs diskussioner om att lägga ut verksamhet på entre-
prenad eller att införa Lagen om valfrihet, LOV. Kommunstyrelsen svarar att det inte finns 
några sådana planer men att det däremot diskuterats att, om intresse finns, lägga verksamhe-
ter på intraprenad.   

Kommunstyrelsen menar att det finns större behov än medel. Pengaflödet är inte i fas med 
lagstiftningens krav. De menar att lagar ställer större krav på kommunerna utan att det till-
förs finansiella medel för att det ska vara möjligt att uppfylla lagkraven. Ett exempel som 
nämns är LSS-lagstiftningen. Kommunstyrelsen framför att de vill utveckla turismområdet 
som nu är organiserat under kommunstyrelsen. Syftet med detta är att locka fler turister till 
Askersund men för att uppnå detta kommer troligen att krävas mer resurser. Kommunstyrel-
sen menar också att staten kräver en hög servicenivå och ett exempel på detta är arbetsmark-
nadsfrågorna. Informationsflödet inom organisationen och till medborgarna är dålig och där 
finns stort behov av ökade resurser. 
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Arbetsgivarfrågor 

En personalekonomisk redovisning genomförs varje år och en kontinuerlig rapportering till 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker. Exempel på detta är rapporteringen i tertial-
rapport och delårsrapporterna och årsbokslutet. En arbetsmiljöpolicy har tagits fram och det 
är nämndernas ansvar att följa upp om de lever upp till policyn. Denna uppföljning har varit 
bristfällig men signaler når fram via ovannämnda rapporter och vid de kommunövergripande 
samverkansträffarna. Policys och program ska ses över och kommunstyrelsen menar att om 
ingen uppföljning av dessa sker försvinner syftet med att ha dessa styrdokument.  

Kommunstyrelsen menar att det oftast ges enbart negativ återkoppling men att det inte sker 
någon återkoppling när verksamheten fungerar bra. Ambitionen är att det ska ske en föränd-
ring här och det påtalas att genom positiv feedback uppmuntras organisationen och dess 
anställda och att detta kan ske t.ex. genom anmälan på kommunstyrelsens sammanträden.  

Kommunstyrelsen har beslutat att varje chef inte ska ha mer än 35 anställda direkt under sig. 
Detta klaras inte fullt ut men det har ändå skett en stor förbättring och de som har flest kan 
ha upp mot 40-45 anställda.  

Kommunchefen ger muntlig rapportering till den kommunövergripande samverkansgruppen 
av genomförandet av medarbetarsamtal. Från 2011 kommer en skriftlig rapportering att ske 
till kommunstyrelsen och kommunövergripande samverkansgrupp. 

Arbetet utifrån det nya samverkansavtalet har pågått sedan april i år. Kommunstyrelsen po-
ängterar att det är viktigt att arbetsplatsträffarna används till det som syftet är och att det inte 
blir verksamhetsträffar som det tidigare haft en tendens att bli. Här är viktigt att chefen är 
med på arbetsplatsträffarna. En uppföljning av samverkansavtalet kommer att ske under 
2011. 

Antalet behöriga lärare inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter är hög. När det 
gäller resultaten i skolan har eleverna i Askersund mycket dåliga resultat i matematik. Orsa-
kerna till detta diskuteras och ett problem som lyfts fram är bristen på utbildade matematik- 
och naturlärare. Informationen från socialnämnden rörande dess personal är bristfällig och 
det finns därmed inte tillräcklig kunskap om hur personalsituationen ser ut där. Generellt sett 
finns det i kommunen tillräckligt stor andel personal med erforderlig utbildning. Om det inte 
finns tillräckliga resurser för att attrahera de med erforderlig kompetens går det heller inte att 
motverka eventuella brister. Framför allt inom äldreomsorgen ser kommunen ett problem då 
dessa utbildningar inte lockar tillräckligt många. Detta är dock ett nationellt problem. 

På grund av en nyligen uppmärksammad händelse i Kumla kommuns äldrevård frågar revi-
sorerna om kommunstyrelsen vet om ansvarig nämnd och chefer har försäkrat sig om att det 
inte finns liknande fall i Askersund. Kommunstyrelsen informerar om att i samband med att 
denna händelse uppmärksammades i medier gick det snabbt ut en uppmaning till alla chefer 
inom vård och omsorg att de ska informera all personal om deras skyldighet att anmäla om 
de ser brister i verksamheten. Kommunstyrelsen menar också att genom att varje chef ansva-
rar för mindre arbetsgrupper kan de ha en större närhet till verksamheten vilket minskar ris-
kerna för att det t.ex. ska uppstå informella ledare i en grupp. 
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Intern kontroll 

Vid beslut om internkontrollplanen utgås från väsentlighet och risk. Internkontrollplanen tas 
fram årligen. Kontrollansvarig granskar enligt planen och redovisar till sin nämnd. I sam-
band med bokslutet sammanställer ekonomichefen detta och rapporterar till kommunstyrel-
sen. Vem som har uppgiften att kontrollera de olika områdena redovisas i internkontrollpla-
nen. Dessa personer har rapporteringsskyldighet och måste redovisa bristerna samt hur dessa 
ska åtgärdas och sedan följa upp att de åtgärdas. Kommunstyrelsen menar dock att det inte är 
säkert att det finns kunskap om hur åtgärderna ska genomföras.  En skriftlig rapportering 
sker till kommunstyrelsen årligen. 

Kommentarer 

Vi ser som positivt att kommunstyrelsen har för avsikt att använda Kvalitetskompassen i 
syfte att utveckla kvalitetsarbetet. 

Budgetfördelning till nämnderna är en av de viktigare delarna i kommunens styrsystem. Vi 
anser att det är positivt att det nu görs en översyn av detta. Vi menar dock att kommunstyrel-
sen bör ge ett tydligt uppdrag och en viljeinriktning till kommunförvaltningen avseende det-
ta arbete. 

Vi har översiktligt studerat rapportering av genomförda kontroller för 2009. Vi kan konstate-
ra att en av de planerade kontrollerna ej genomfördes under 2009. Vi menar att även där de 
kontrollerade rutinerna fungerar enligt rutinbeskrivningen bör det finnas en kort beskrivning 
av hur kontrollen skett t.ex. urval och omfattning. 

5.2 Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomi  

Nämnden prognostiserar ett underskott om ca 3 Mkr. En del av det ökade underskottet ut-
görs av skolskjutsar, interkommunala ersättningar och kostnader för barn med särskilda be-
hov. När föräldrar väljer förskola i andra kommuner har det ofta geografiska skäl. En stor 
andel av barn som går på särskola har valt att göra detta i Kumla eller Motala kommun. I 
Askersund finns särskolegrupper både för yngre och äldre elever men detta är inte så etable-
rat vilket kan påverka att många föräldrar i stället väljer att barnen ska gå i Kumla. Förutom 
de grundskoleelever som bor i Zinkgruvan och som går i skolan i Motala kommun finns det 
ytterligare grundskolebarn som väljer att gå i skolan i angränsande kommuner. 

Nämnden menar att Familjens hus är en mycket bra verksamhet och att nämndens ekonomi 
troligen varit ännu sämre om inte denna verksamhet funnits. De menar att genom Familjens 
hus kan ges tidiga insatser vilket bidrar till att problem kan motverkas. 

Enligt Barn- och utbildningsnämnden kommer skolskjutskostnaderna föras över till tekniska 
nämnden nästa år. 
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Ramen från kommunfullmäktige samt prioriterade mål i skolplanen är grunden för budgeten. 
Budgetfördelningen inom nämnden görs genom nyckeltal och ombudgeteringar görs under 
året om verksamhetsvolymerna förändras. I grunden finns samma nyckeltal för personaltät-
het på alla skolor men på de små skolorna har det skjutits till ytterligare medel. 

I Åmmeberg och Hammar finns tidigare skollokaler som nu inte används vilket är en kost-
nad för kommunen. 

Förvaltningschefen understryker att en avgörande faktor för om resurserna räcker är hur man 
arbetar och organiserar sig. Det finns inga planerade förändringar i organisationen till följd 
av minskade barnkullar. Kommunfullmäktige har tagit ett principbeslut att inte lägga ned 
fler små skolor. 

Verksamheten 

Barn- och utbildningsplanen ligger som en grund för allt arbete med mål och måluppfölj-
ningar. Dessutom har nämnden olika kvalitetsfaktorer. 

För att följa upp måluppfyllelsen används: 

• Kvalitetsredovisning 

• Verksamhetsträffar av olika slag. Det kan t.ex vara träffar med Au och en eller flera 
rektorer eller fackliga företrädare beroende på vad syftet med träffen är. 

• DLS-mätning som mäter elevernas läsförståelse och läshastighet. 

I den nya skollagen är det inte så detaljreglerat kring vad som ska vara med i kvalitetsredo-
visningen.  Nämnden har fattat beslut om vilka kvalitetsmått som ska följas. En gång om året 
redovisar förvaltningen kvalitetsredovisningen som grundar sig på de olika rektorsområde-
nas redovisningar, olika enkätundersökningar samt uppföljning av måluppfyllelsen i år 5 och 
år 9. Med kvalitetsredovisningen som grund tas fram ett antal åtgärder som sedan följs upp 
senast i samband med nästa kvalitetsredovisning. 

De stora förändringarna som förväntas är ny skollag som kommer att innebär stora föränd-
ringar inom skolan, minskade barnkullar som gör att organisationen måste ses över och ett 
nytt läraravtal. 

Vid mötet diskuteras de elever som bor i Zinkgruvan då dessa, sedan Zinkgruvans skola 
lades ner, har valt att gå i skola i Motala kommun. Askersund arbetar för att barnen i Zink-
gruvan ska välja Askersund i stället och rektor bjuder in alla föräldrar till barn som ska börja 
förskoleklass för att informera om vad Askersunds kommun kan erbjuda. Enligt nämnden 
upplever man att det finns ett visst intresse från föräldrarna att låta barnen gå i skola i Asker-
sunds kommun, i första hand skolan i Åmmeberg. Sveriges kommuner och landsting har 
genomfört ett projekt där man studerar framgångsrika skolkommuner. Rapporten som läm-
nats på detta projekt är något som Barn- och utbildningsnämnden håller på att titta på för att 
dra lärdom av detta. 
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I Askersunds skolor finns en hög lärartäthet. Enligt nämnden beror detta på att resursperso-
ner som inte hade en pedagogisk utbildning har ersatts av utbildade lärare.  

Kunskaperna i matematik sjunker vilket är en trend i hela landet. I Askersund varierar också 
resultatet relativt mycket mellan åren vilket till viss del kan förklaras av att det är så små 
elevkullar. Detta gör att några få elever har en relativt stor genomslagskraft på statistiken. 

Nämnden har inte fått några signaler från Sydnärkes utbildningsförbund, där de flesta asker-
sundseleverna går på gymnasiet, att dessa elever skulle har svårare att klara gymnasiestudi-
erna än andra kommuners elever. Enligt nämnden har Askersund en högre andel elever än 
genomsnittet som övergår till nationellt program på gymnasiet. 

I verksamheten har en webb-baserad lärplattform införts. Med hjälp av denna finns ett 
gemensamt elektroniskt system för t.ex. att ha kontroll på elevers sjukfrånvaro och utveck-
lingsplaner. 

Arbetsgivarfrågor 

Nämndens arbetsutskott har regelbundna träffar med de fackliga representanterna. Nämnden 
har också kontaktpolitiker som har kontakter med de olika verksamheterna. Det finns fortfa-
rande inget fungerande system för rapportering av sjukfrånvaro. Det finns en rutin för att 
medarbetarsamtal ska hållas med alla anställda men det finns ingen återrapportering till 
nämnden huruvida cheferna klara att genomföra detta. 

Det är svårt att rekrytera behöriga förskollärare. I dag är 70 % behöriga men nämnden har 
som mål att ha 80 % behörighet. Utbildade grundskollärare går att rekrytera men det är inte 
alltid de har rätt kompetens. 

Intern kontroll 

Nämnden och arbetsutskottet ser över vad som behöver kontrolleras. Arbetsutskottet ger 
förvaltningen uppdrag som genomför det och återrapporterar till Au och nämnd. Det som ska 
följas upp är de brister som framkommit i skolinspektionens rapporter. Genom den årliga 
redovisningen av kvalitetsfaktorer och övriga rapporter sker återrapporteringen till nämnden. 

Kommentarer 

Vid mötet med nämnden diskuteras bland annat elevernas betygsresultat och hur elever från 
Askersund klarar gymnasiestudierna. Vi uppfattar dock att det inte sker någon uppföljning 
av resultat i gymnasieskolan för elever från Askersunds kommun och vi menar att denna 
statistik borde vara intressant för nämnden att följa. 
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Vi har studerat skolverkets statistik avseende kostnader och resultat inom förskola och skola. 
Jämförelsen är gjord med genomsnittet för kommungruppen ”Övriga kommuner mindre än 
12 500 invånare” samt genomsnittet för riket. 

 Askersunds kommun Kommungruppen Samtliga  
kommuner 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Förskola 
Kostnad per inskrivet barn 

 
120 100 

 
126 000 

 
111 900 

 
113 000 

 
116 600 

 
117 600 

Fritidshem 
Kostnad per inskrivet barn 

 
40 600 

 
45 200 

 
35 500 

 
35 600 

 
33 600 

 
34 300 

Grundskola,  
kostnad per elev 
-totalt 
-för undervisning 
-för lokaler 

 
 

83 000 
39 100 
17 300 

 
 

85 200 
42 500  
16 100 

 
 

83 600 
42 300 
16 000 

 
 

86 700 
43 000 
17 100 

 
 

81 000 
42 100 
16 100 

 
 

83 700 
42 800 
16 700 

Gymnasieskola, elever 
folkbokförda i kommunen 
-Andel elever (%) som: 
-avbröt studierna efter 1 år 
-fullföljt utb. inom 4 år totalt. 

Andel invånare 20 år med 
grundl.behörighet till univer-
sitet och högskola. 

 
 

2 

74 

62 

 

0 

72 
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2 

76 

62 

 

2 

75 

62 

 

3 

76 

64 

 

3 

76 

64 

 

Avseende resultat för elever på gymnasieskolan som är folkbokförda i Askersunds kommun 
kan vi konstatera att Askersunds kommun ligger något lägre än jämförelsekommunerna när 
det gäller andelen som fullföljt utbildningen inom fyra år. 

Vi kan också konstatera att Askersunds kommun ligger relativt väl i nivå med jämförelseta-
len när det gäller grundskolans kostnader men att både förskola och fritidshem har betydligt 
högre kostnad per barn. 
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5.3 Byggnadsnämnden 
Vid tidpunkten för mötet med Byggnadsnämnden fanns ett långt framskridet förslag att 
Askersunds kommun, från och med nästkommande år, tillsammans med Laxå- och Leke-
bergs kommuner bildar en gemensam byggnämnd, Sydnärke byggnämnd. Denna planerade 
förändring präglade i hög grad revisorernas möte med nämnden. 

Ekonomi  

Nämndens budget bygger på erfarenhet och statistik. Byggnadsnämndens ekonomiska pro-
gnos pekar på att nämnden kommer att uppvisa ett balanserat resultat 2010. Nämnden har 
inte några större möjligheter att påverka ekonomin då kostnaderna är begränsade och intäk-
terna utgörs av bygglovsavgifter som nämnden inte kan påverka. Det är särskilt vid industri-
byggnation som nämnden får in höga intäkter.  

Verksamheten 

Nämnden menar att kommunens näringsliv inte har påverkats i så hög grad av den lågkon-
junktur som varit och det är positivt att kommunens rankning i näringslivsbedömningar har 
stigit. De tjänstemän som arbetar med bygglovshanteringen har en hög arbetsbelastning men 
enligt nämnden klarar de trots detta att ha en snabb hantering. Det är dock troligt att dessa 
tjänstemän tvingas att arbeta en del övertid. Nämnden följer antal ärenden per anställd. 
Handläggningstiden för ett bygglovsärende ska inte ta mer än en månad men enklare ären-
den kan klaras av på ett par dagar. 

En ny Plan- och bygglag kommer att träda i kraft i maj 2011. Den nya lagen kommer att 
innebära omfattande förändringar i hanteringen och enligt nämnden kommer det innebära ett 
merarbete och därmed ta längre tid. Då det är få tjänstemän som arbetar med bygglovshan-
teringen är i dagsläget sårbarheten ett problem. När det gäller överklaganden så menar 
nämnden att planärenden i princip alltid överklagas medan när det gäller ansökan om bygg-
lov beviljas det i allmänhet. Vid beviljande av bygglov och efter att en byggnation genom-
förts kontrolleras i allmänhet på plats att det utförts i enlighet med det beviljade bygglovet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för det pågående arbetet med ny översiktsplan men Byggnads-
nämndens representanter finns också med på de möten som hålls runt detta arbete. Ambitio-
nen har varit en hög delaktighet t.ex. från byalag som finns i kommunen men detta har också 
inneburit att det blivit en utdragen process. Det är inte kommunens egna tjänstemän som 
arbetar med detta utan detta görs av en extern konsult.   

Arbetsgivarfrågor 

Nämnden har inga anställda inom sitt ansvarsområde utan detta ligger under tekniska för-
valtningen. 
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Intern kontroll 

Internkontrollplaner tas upp och följs upp av nämnden. Vid mötet diskuteras nämndens in-
ternkontrollplaner och vilken delaktighet och kunskap nämnden har avseende internkontrol-
len. 

Kommentarer 

Nämndens delaktighet och kunskap om internkontrollarbetet bedöms som relativt svagt. Vi 
vill påtala nämndens yttersta ansvar för den interna kontrollen och att detta ansvar ej kan 
läggas över på förvaltningen. 

5.4 Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomi och styrning 

Nämnden prognostiserar för 2010 ett underskott om 146 tkr trots att vissa åtgärder vidtagits. 
Inför 2011 minskas budgetramen med 350 tkr vilket motsvarar en tjänst och nämnden menar 
att det kommer att bli ett väldigt kärvt år men att ambitionen är att klara verksamheten inom 
budgetramarna. Underlaget till nämndens budget och budgetuppföljningar ges i form av en 
budgetram. Förvaltningen ger förslag på fördelning av ramen. Nämnden har äskat om en 
utökning med 25 % på fritidsassistentjänst. När taxor för nämndens verksamhet ska fastslås 
görs jämförelser med Sydnärkekommunerna. Det görs också en årlig jämförelse av nyckletal 
med Sydnärkekommunerna. 

Verksamheten 

Det finns nu konkreta mål antagna för nämndens verksamhet. Nämnden och förvaltningen 
hade ett gemensamt möte som utmynnade i nya mål. De flesta mål för 2010 är uppfyllda och 
nya ska tas fram till 2011. Nämnden menar att de får en väldigt bra information från förvalt-
ningen i vad som sker.  

Vid mötet poängteras att Askersund är en kulturkommun och att det erbjuds ett attraktivt 
programutbud speciellt i förhållande till kommunens storlek.  

Ett kulturpolitiskt handlingsprogram har tagits fram av nämnden och man har då diskuterat 
att man måste ta ställning till vilka kvalitetskrav som ska ställas på den verksamhet som 
kommunen erbjuder.  

Även ett idrottspolitiskt handlingsprogram har arbetats fram som nu är på remiss. Detta pro-
gram har tagits fram i samverkan mellan representanter från nämnden, förvaltningen och 
från idrottsföreningarna.  

De stora förändringarna som skett sedan föregående år är att turismverksamheten nu ligger 
organiserat under kommunstyrelsen samt att en ny förvaltningschef har anställts. När det 
gäller turismverksamheten kan det finnas gränsdragningsproblem mellan turism och fritid då 
dessa verksamheter är tätt knuta till varandra.  
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Arbetsgivarfrågor 

Kultur- och fritidsförvaltningen har efter omorganisationen sjutton anställda. Nämnden me-
nar att det är för lite personal i förhållande till det arbete som ska göras och att chefstjänste-
männen arbetar mycket övertid. I förvaltningen genomförs systematiskt arbetsmiljöarbete 
men rapporteringen till nämnden brister. Genomförda skyddsronder rapporteras dock till 
nämnden. De anställda i förvaltningen har en väldigt låg sjukfrånvaro. 

Intern kontroll 

Internkontrollplanen tas fram efter kontakt med verksamhetsansvarig. Detta redovisas till 
nämnden. Inga allvarliga brister som föranlett åtgärder har framkommit under senare år. 

Kommentarer 
Vi ser som positivt att nämnden tagit fram kulturpolitiskt- och idrottspolitisk handlingspro-
gram. Vi anser dock att nämnden också böra sträva mot mer konkreta och uppföljningsbara 
mål för samtliga verksamheter.  

5.5 Socialnämnden 
Ekonomi 
 
Nämndens ekonomi är fortfarande ansträngd och för innevarande år prognostiseras ett un-
derskott om – 3,5 Mkr. Ett problem under året har varit kostnader för vikarier från Beman-
ningscentralen som inte blivit bokförda som de ska. Detta har nämnden påtalat och fört dia-
log med Bemanningscentralens chef för att komma till rätta med problemet. Nämndens ord-
förande har varit i kommunfullmäktige och rapporterat hur den ekonomiska situationen ser 
ut för nämnden. 

Inför 2011 har nämnden äskat utökning i budgetramen och där tagit upp alla kostnader som i 
dag ligger utanför ramen.  Enligt Socialstyrelsens riktlinjer är det av största vikt med tanke 
på hygien och risker för smittspridning, att arbetskläder byts dagligen, eller vid behov oftare, 
inom den kommunala vården. Med anledning av dessa riktlinjer har nämnden äskat om ut-
ökat budgetanslag 2011 för att kunna köpa in arbetskläder till personalen inom vården. 
Nämnden har budgeterat denna utökade kostnad till 900 tkr. Ett beslut finns att de medel 
som socialstyrelsen ger för att stärka anhörigstödet, kommer att tillfalla socialnämndens 
budget. Nämnden har haft som förslag till reduceringar att lägga ned dagrehab men här har 
kommunfullmäktige sagt nej och gett nämnden en utökad budget om 1,3 Mkr för att kunna 
fortsätta att bedriva denna verksamhet. 

Nämnden har vidtagit ett antal kostnadsminskande åtgärder. Det som nämns är: 

• Förändrat arbetssätt inom äldreomsorgen 

• Införandet av central planerare i hemtjänsten. 

• Direktkoppling mellan IT-systemen TimeCare och Laps Care. 
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• Införandet av nyckelfri hemtjänst som minskar restiderna, ökar kvaliteten genom att 
kunna ge snabbare hjälp t.ex. vid larm, och en bättre kontroll på hur lång tid insat-
serna tar hos varje brukare. 

• Utökat förebyggande arbete med barn och unga i Familjecentralen och Familjen hus. 
Denna åtgärd kommer framför allt att ge effekter på längre sikt men nämnden menar 
att de redan nu kan se att familjer som behöver stöd fångas upp tidigare. 

Enligt nuvarande prognos kommer budgeten för färdigbehandlade patienter från landstinget 
att klaras för 2010. 

Verksamheten 

Socialnämnden ska ha mätbara mål som ska brytas ned i verksamhetsplaner inför varje år 
och följas upp i verksamhetsberättelser. Avvikelser ska rapporteras. För 2010 finns mål satta 
utifrån kommunens utvecklingsplan. Uppföljning av dessa sker i samband med delårsbokslut 
och bokslut. Mål för äldreomsorgen finns i äldreomsorgsplanen. 

Nyckeltal som nämnden följer är: 

• Kostnad per brukare, äldreomsorg och LSS • Sjukfrånvaro och anna redovisning i 
kommunens personalredovisning 

• Bemanningsnivåer • Jämförelsetal för socialtjänsten 

• Betalningsansvar för färdigbehandlade • Annan officiell statistik 

• Ej verkställda beslut • Jämförelser mellan kommuner 

• Arbetslöshet • Egna uppföljningar 

• Befolkningsutveckling  

Flera av nyckeltalen tyder på ökat behov inom fler områden. När det gäller kostnad per bru-
kare visar det att Askersund ligger högre på vissa nyckeltal och lägre på andra. Avseende 
LSS har det funnits tomma lägenheter i de gamla boendena vilket drar upp snittkostnaden. 

Ett nytt Autismboende har byggts och de första boendena flyttar in den 15 november. 

Nämnden har fastställt en miniminivå på bemanningen inom särskilt boende på 0,64 perso-
nal per boende. En avlastning för personalen inom äldreomsorgen är att tvätt av kläder och 
tvätt av kommunens egna bilar nu görs av arbetsmarknadsenheten. 

Nämnden har nyligen fått ett beslut om sanktionsavgift gällande ett ej verkställt beslut om 
särskilt boende. Avgiften är satt till 80 Tkr. För närvarande finns dock ingen kö till de sär-
skilda boendena och Askersunds kommun har också kunnat sälja korttidsplatser till Kumla 
kommun.  
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Revisorerna har tidigare genofört en granskning avseende uppföljningsansvaret för ungdo-
mar upp till 20 år och ställer därför frågan hur detta arbete har utvecklats. Enligt nämnden 
har IFO-chefen kontakter med Sydnärkes Utbildningsförbund, SUF, som har uppföljnings-
ansvaret enligt avtal med kommunen, för att fånga upp ungdomar som behöver stöd. 

Nämnden följer befolkningsutvecklingen och enligt denna har Askersunds kommun nu nått 
toppen när det gäller andelen äldre invånare.  

Socialchefen har fått i uppdrag från nämnden att titta på nya former för äldreboenden och en 
arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med frågan. Denna arbetsgrupp har dock ännu inte 
påbörjat detta arbete. 

Införandet av kvalitetsledningsystem inom vård och omsorg pågår men är ännu inte kom-
plett. Systemet består av de åtta områden som socialstyrelsen angett. Exempel på områden 
som ska följas är hur information till medborgarna sker, personalförsörjning, ökad delaktig-
het för närstående och intresseorganisationer. Införandet av kvalitetsledningsystemet finns 
med på alla nivåer i organisationen. 

Några av de kvalitetsredovisningar som nämnden tar del av är: 

• Hel- och halvårsrapport av avvikelser 

• Synpunkter och klagomål 

• Jämförelseprojektet måttligan 

• Brukarundersökningar 

• Öppna jämförelser 

• Rapporter från nämndens kontaktpolitiker 

Revisorerna genomförde en granskning av LSS-verksamheten då ett antal sypunkter fram-
fördes.  Revisorerna ställde frågan om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta. 
Nämnden svarade att socialchefen har fått i uppdrag att ta dessa synpunkter i beaktande i 
omorganisationen. Personalen inom äldreomsorgen har genomgått utbildning i social doku-
mentation och personalen inom LSS-verksamheten ska genomgå denna utbildning under 
hösten. Nämnden har haft en ambition att samarbeta inom Sydnärkegruppen LSS-
handläggare men man har inte lyckats hitta en lösning där. Det finns fortfarande behov av att 
ta fram en plan för LSS-verksamheten. 

Revisorerna har även genomfört en granskning avseende förändringsarbete och projekt inom 
socialnämndens arbetsområde. På frågan om nämnden har arbetat för att förbättra styrning 
och uppföljning av detta svarade nämnden att de har arbetat mycket med förändringsarbete 
men då många ska vara med och påverka tar det lång tid. Till nästa mandatperiod ska en plan 
tas fram för hur nämnden arbetar och hur uppföljning ska ske. Enligt nämnden har de blivit 
varse att alla beslut som tas inte verkställs. 
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Arbetsgivarfrågor 

Uppföljning av arbetsmiljöfrågorna sker bl.a. i kommunens årliga personalredovisning, re-
dovisning av sjukfrånvaron, arbetsskador och tillbud. 

Tjänstemännen har fått i uppdrag att arbeta intensivt för att motverka korttidsfrånvaron. 

Jobbpusslet är ett arbetsätt avseende bemanningsekonomin. Ett arbete med det har tidigare 
påbörjats men då de inte kunnat få ut rätt underlag har detta avstannat.  

Intern kontroll 

Nämnden har fattat beslut om internkontrollplaner och följer upp resultatet av kontrollerna. 

Vi har översiktligt studerat rapportering av genomförda kontroller för 2009. Vi kan konstate-
ra att det finns beskrivningar av vilka kontroller som gjorts, urval samt vid behov förslag på 
åtgärder. 

Kommentarer 

Vår uppfattning är att Socialnämnden har genomfört ett antal olika förändringar inom verk-
samheten i syfte att öka effektivitet och kvalitet. Vi vill här understryka att det är viktigt att 
nämnden följer nyckeltal för effektivitet och kvalitet för att kunna följa upp vilka effekter 
dessa förändringar ger.  

5.6 Tekniska nämnden 
Ekonomi  

Vid tidpunkten för mötet med tekniska nämnden prognostiserades ett underskott om drygt 2 
Mkr. Underskottet utgörs bland annat av högre kostnader för snöröjning och bostadsanpass-
ning. Ytterligare orsak till nämndens prognostiserade underskott är tidigare års reducerings-
krav där åtgärder inte vidtagits. Det utgörs dels av beslut som tagits tidigare och ej är verk-
ställda t.ex. transportutredningen och kostutredningen men även av ospecificerade uppdrag. 
Enligt nämnden är dessa beslut ej genomförbara i dag. 

Nämnden menar att de är ett serviceorgan till övriga nämnder och kommunstyrelsen och att 
deras önskemål ligger till grund för nämndens kostnader. De menar också att de inte får till-
räckliga resurser för att klara fastighetsunderhållet och att de inte har personella resurser att 
genomföra investeringsbudgeten. 

Vid mötet diskuteras nämndens förutsättningar att styra sin verksamhet och därmed kostna-
derna för denna. I Tekniska nämndens ansvarsområden är en betydande del av kostnaderna 
en följd av beslut som tas i kommunstyrelsen eller andra nämnder. Det gäller t.ex. lokalkost-
nader, bostadsanpassning och investeringar i kommunens lokaler. 
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Enligt nämnden är det svårt att jämföra nyckeltal med andra kommuner beroende på kom-
munens stora yta i förhållande till invånarantal. 

Verksamheten 

Nämnden har en planerad måluppföljning men menar samtidigt att den skulle kunna förbätt-
ras. Vid mötet framförs dock att ”Vi kan inte kan göra en verksamhetsmässig planering då 
den ideligen störs av andra förvaltningar som kommer med sina prioriteringar och då undan-
röjer vår”. 

Avseende snöröjningen var vintern 2009-2010 extrem och för att kunna klara budgeten 2010 
får det inte uppstå ytterligare kostnader för snöröjning under resten av året. När det gäller 
bostadsanpassning kan inte nämnden påverka vilka beslut som fattas om beviljande av bo-
stadsanpassningsbidrag. Tekniska nämnden kan dock påverka kostnaderna genom att i så 
hög grad som möjligt återanvända utrustning och material. Enligt nämnden finns en större 
medvetenhet i dag kring vilka rättigheter människor har vilket påverkar omfattningen av 
bostadsanpassning. Nämnden uppfattar också att det varierar inom kommunen hur stor om-
fattningen är på bostadsanpassningen.   

När det gäller fastighetsunderhållet är det enligt nämnden under all kritik och i jämförelse 
med andra kommuner finns en väldigt låg budget per kvadratmeter för detta. Det har gjorts 
en utredning kring ett kommunalt fastighetsbolag men detta ledde inte till något beslut om 
förändrad fastighetsorganisation. En kost- och städutredning har påvisat att det är höga kost- 
och städkostnader i Askersunds kommun. Kommunen är relativt stor geografiskt och då 
verksamhet finns kvar även på de mindre orterna medför detta högre kostnader. Ett exempel 
på detta är att det finns elva tillagningskök i kommunen. 

Kvalitetsredovisningar är sällsynta i nämnden vilket gör att det inte kan ligga till grund för 
utveckling av verksamheten. Nämnden menar att de kan förbättra kvalitetsredovisningen och 
att de tidigare fick mer redovisningar avseende kost och städ. 

Ett förslag till ”Handbok för hur Askersunds kommun driver projekt” ska enligt planeringen 
tas på nämnden. I denna handbok finns bland annat former för hur dokumentation ska ut-
formas vid projekt och former för samråd. Nämnden kommer att föreslå kommunstyrelsen 
att ta denna handbok så att det blir ett kommungemensamt dokument. Dock måste troligen 
vissa nämndspecifika anpassningar göras. Nämnden menar själva att de kan förbättra åter-
rapporteringen under projekttiden gång. Dock förekommer det vid större projekt att nämn-
den förlägger ett sammanträde ”på plats” så att de kan få information och studera det närma-
re.  

Kommunens investeringar i ett nytt Kunskapscentrum kommer att ställa stora krav på ökad 
volym av verksamheten. Ökade krav från miljölaglagstiftningen kommer också avseende 
kost-, städ- och VA-verksamheten. Brist på byggklara tomter för bostäder och företag ökar 
kraven på tekniska förvaltningen liksom dåligt underhåll och utbyte av VA-nätet. 
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Arbetsgivarfrågor 

Vid varje nämndsammanträde följer man upp sjukfrånvaro och ”nöjdindex” hos medarbetar-
na. Det är fortfarande en hög belastning på tjänstemännen i förvaltningen och ökade doku-
mentationskrav gör att de ”fastnar vid skrivbordet”. 

Intern kontroll 

Förslag till internkontrollplaner tas fram av förvaltningen och dessa brukar beslutas utan 
vidare diskussion i nämnden.  I den skriftliga rapportering som tekniska förvaltningen gett 
avseende genomförda kontroller står att ”Vid kontrollerna har inga brister påvisats vilket 
medfört att nämnden ej haft behov av att följa vidtagna åtgärder”. Ingen ytterligare beskriv-
ning finns i rapporteringen av hur kontrollerna genomförts o.s.v. 

Kommentarer 

Nämnden prognostiserar ett större underskott för 2010 vilket till viss del beror på en tidigare 
minskad budgetram där åtgärder inte vidtagits i tillräcklig omfattning för att anpassa verk-
samheten. Enligt nämnden finns vissa kostnadsreducerande beslut tagna dock är dessa ej 
verkställda och de beslut som togs var ej heller i tillräcklig omfattning för att uppnå en eko-
nomi i balans. Vi anser att det visar på en bristande ekonomistyrning att gamla uppdrag ”slä-
par med” under en följd av år utan att åtgärder vidtages. Om de tidigare fattade besluten ej är 
aktuella i dag anser vi att dessa ska ”rivas upp” och nya beslut tas för att nämnden ska uppnå 
balans.   

Avseende internkontrollen uppfattar vi att nämnden är delaktig i begränsad omfattning. Vi 
anser att nämnden ska kartlägga sitt ansvarsområde och de riktlinjer, rutiner och processer 
som ingår där. Med utgångspunkt från detta, tillsammans med väsentlighet och risk, kan 
nämnden göra en bedömning av vilka områden som ska vara föremål för nästa års kon-
trollinsatser. Vi anser också att återrapporteringen av genomförda kontroller ska redovisas 
tydligt t.ex. ska varje kontrollpunkt anges och vilka eventuella urval som gjorts. 

Vi har under en följd av år lyft fram den otydlighet som vi uppfattar mellan framför allt 
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen men även mellan Tekniska nämnden och övriga 
nämnder. Vi har därför genomfört en särskild översyn av styrning och uppföljning av Tek-
niska nämndens verksamheter med ett särskilt fokus på ansvarsfördelning mellan Kommun-
styrelsen och nämnden. Rapporten på denna översyn bilägges denna rapport, se bilaga 1. 
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6. Uppföljning 
De samlade intryck och den information som den övergripande granskningen gett revisorer-
na kommer att användas som ett underlag i det fortsatta revisionsarbetet och är ett betydelse-
fullt underlag för revisorerna vid utformande av 2011 års revisionsplan med prioriteringar av 
fördjupade granskningar.  

Den övergripande granskningen har även stor betydelse vid granskningen av årsredovisning 
och bokslut för år 2010 och inför revisorernas bedömning av ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och förtroendevalda. 

Örebro dag som ovan 
 
 

Karin Helin Lindkvist 
Certifierad kommunrevisor 
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1. Bakgrund 
       Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska styrning och uppföljning 

av Tekniska nämndens verksamheter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2010. 

       Under år 2003 granskade revisorerna organisationen av Tekniska nämnden, 
Byggnadsnämnden och dåvarande Miljönämnden. Organisationen har sedan dess förändrats 
och nu ligger Tekniska kontoret, som då var organiserat under kommunstyrelsen, under 
Tekniska nämndens ansvarsområde. 

       Tekniska nämndens olika verksamheter har i hög grad behov av kommunikation med 
kommunstyrelse och övriga nämnder vilket gör att det är av största vikt att nämnden har en 
uttrycklig uppdragsbeskrivning och att gränsdragningar och ansvarsfördelning mellan 
Tekniska nämnden och övriga nämnder är tydliga. 

2. Vårt uppdrag 
Syftet med vårt uppdrag har varit att få en övergripande bild av Tekniska nämndens ansvar 
och befogenheter som underlag till bedömning om en fördjupad granskning ska göras under 
nästkommande år.  

Särskilt har tekniska nämndens ansvar kartlagts samt en bedömning gjorts om 
ansvarsfördelningen är tydlig mellan Tekniska nämnden och kommunstyrelsen samt övriga 
nämnder. Vi har också prövat tekniska nämndens förutsättningar att ta det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga ansvar som åligger nämnden. 

3. Genomförande 
       Vi har studerat reglementen för tekniska nämnden och kommunstyrelsen och andra relevanta 

dokument. Vi har ställt frågor till tekniska nämndens ordförande, tekniska chefen och 
kommunchefen. 

4. Iakttagelser 
Reglementena för tekniska nämnden och kommunstyrelsen har fastställts av 
kommunfullmäktige och utgör sålunda fullmäktiges uppfattning av den arbetsfördelning 
mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden fullmäktige anser skall gälla, liksom en 
precisering av det uppdrag nämnden respektive styrelsen har fått av fullmäktige. Bägge 
reglementena har under föregående år justerats genom beslut i fullmäktige. 

När vi jämför de bägge reglementena slås vi av att det finns ett flertal punkter där både 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden har fullmäktiges uppdrag att ansvara för samma sak. 
I flera fall är dessutom uppgifterna till de bägge identiskt formulerade i andra fall nästan 
identiska. 
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Vi kan till exempel peka på att bägge organen har i uppdrag att vårda och förvalta 
kommunens lösa egendom, bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, 
energiplanering, hyra ut fastigheter samt handlägga frågor inom trafikområdet.  

Det förefaller troligt att den mängd uppgifter inom det tekniska området som åvilar 
kommunstyrelsen är en rest från den tid då tekniska kontoret var underställt 
kommunstyrelsen. Nu är den tekniska förvaltningen underställd tekniska nämnden. Med 
tanke på att bägge organens reglementen nyss har behandlats i fullmäktige är det förvånande 
att inte en mer genomgripande bearbetning av reglementena gjordes. Det för oss uppenbart att 
den utformning de bägge reglementena har skapar en grund av osäkerhet om vem som 
egentligen har ansvaret för en viss fråga. I ansvaret ingår enligt vår mening inte bara att se till 
att en vis fråga eller ett visst sakområde får en korrekt handläggning. Saken har också en 
ekonomisk sida. Åtgärder inom en nämnds ansvarsområde skall naturligtvis belasta den 
nämndens budget. Det är möjligt att den frågan hanteras korrekt. Men risken att besluten tas 
på ett håll och kostnaderna hamnar på ett annat ser vi ändå som överhängande. Att sådant är 
till skada för en skärpt ekonomisk medvetenhet är självklart. Alldeles särskilt som 
kommunstyrelsen tidigare varit överordnat tekniska kontoret, ser vi en uppenbar risk att 
kommunstyrelsen i sitt arbete också fortsättningsvis kommer att fungera som ”en extra 
teknisk nämnd”. Denna risk är så mycket större då dagens handfasta – tekniska -frågor enligt 
vår erfarenhet från många kommuner har en tendens att prioritera sig själva, före mera 
långsiktiga och mer teoretiskt betonade frågor. Vår uppfattning vinner stöd i de samtal vi har 
haft med företrädare för tekniska nämnden och dess förvaltning. Nämnden har också tagit 
initiativ till överläggningar med kommunstyrelsen för att reda ut de oklarheter nämnden anser 
föreligger. 

5. Slutsatser 
Vi ser det som utomordentligt angeläget att gränsen mellan kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden görs tydlig. Det finns flera skäl till detta. För det första behöver tekniska nämnden 
ett tydligt uppdrag där nämnden ensam har det fulla ansvaret för de tekniska frågorna. För det 
andra behöver kommunstyrelsen avlastas från löpande frågor och koncentrera sitt arbete på 
långsiktiga frågor, samordning inom kommunen och uppsikt över nämnder och styrelser. Det 
finns flera sätt att nå en sådan ordning. Ett absolut måste är att göra en rejäl omarbetning av 
reglementena så att fullmäktiges uppdrag blir entydigt. Sannolikt krävs fler åtgärder. 

Vår granskning har gjorts översiktligt och under kort tid. För att nå målet med tydliga 
uppdrag till både kommunstyrelsen och tekniska nämnden borde också måldokument och 
andra styrdokument analyseras och utvärderas, liksom de uppföljningar som kan finnas av 
hur och i vad mån satta mål har nåtts. 

Vi vill avslutningsvis påpeka att det i tekniska nämndens reglemente finn en hänvisning till 
SFS 1978:244. Rätt författningsnummer är 1978:234. 

Karin Helin-Lindkvist   Lars-Åke Lundqvist 

 
Kundansvarig     Konsult       
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