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

Revisorerna skall pröva om: 

 verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

 räkenskaperna är rättvisande 

 den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. 

För att uppfylla kravet på årlig granskning av all verksamhet har revisorerna i Hylte kommun 
under verksamhetsåret 2003 arbetat med en granskningsmodell där ett antal frågeställningar 
besvaras av kommunstyrelsens och nämndernas presidier samt förvaltningschefer och i 
förekommande fall även verksamhetschefer. 

Granskningen har koncentrerats till en genomgång av nämndernas mål, de risker som hotar 
målen, vilka processer detta berör och vilka kontroller som finns för att förhindra risker, vilket 
kan leda till att målen inte uppnås. 

I den årliga granskningen ingår också en kontinuerlig bedömning av varje nämnds verksamhet 
som sker genom revisorernas fortlöpande bevakning. I den löpande ekonomiska granskningen 
och i bokslutsgranskningen görs bedömningen om räkenskaperna är rättvisande, vilket redovisas i 
särskild rapport. 

2. Modell för övergripande granskning av styrning 
Som grund för den övergripande granskningen av kommunstyrelsens och nämndernas styrning, 
uppföljning och kontroll har följande förenklade modell använts:  
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Målen utgår från en uppgift. Målet kan också stå i samklang med en vision av ett framtida 
tillstånd. Inom måldelen bedrivs målsättningsprocesser på olika nivåer.  

Avstämningar mellan olika målnivåer eller mellan mål och medel utförs. Målens karaktär kan 
variera. De övergripande målen skall i första hand kunna fungera som löften till medborgarna. 
Det är dessutom bra om de kan vara mätbara och innehålla övriga prefix på god målformulering 
och därmed tydlig målstyrning. 

In till måldelen kommer konstaterad måluppfyllelse från en period samt de erfarenheter som 
följer av utvärderingen. Ut från måldelen går uppdrag att utföra och ett anslag som är förenligt 
med detta uppdrag. 

Resurserna är dels ekonomiska resurser, dels de resurser som anskaffas med hjälp av de 
ekonomiska resurserna - personal, lokaler, utrustning, material, inhyrda tjänster etc. 

Processerna är omfattande och har det gemensamt att de omvandlar ekonomiska resurser till 
andra resurser främst rekrytering och upphandling. De kan också vidmakthålla och vidareutveckla 
resurserna i form av god ledning, löne- och kompetensutveckling, underhåll, tillsyn m m. 
Slutligen kan processerna även avse avveckling i form av  pensionering, avslutning av avtal, 
kassation och andra avslut. 
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In till resursdelen går uppdrag med ett anslag. Ut från resursdelen går en vältrimmad och 
effektiv resursapparat. (Att personal jämställes med andra resurser är enbart teoretiskt.) 

Produktionen består av det som vanligen kallas kärnprocesser d v s utförandet av de tjänster som 
erbjuds medborgarna. Till produktionen räknar vi även utvecklingen av tjänsterna och 
utvecklingen av inre arbetsmetoder och arbetsorganisation för att åstadkomma god produktivitet. 
De mest väsentliga processerna handlar om förutom själva leveransen till medborgaren även 
kvalitet i tjänsterna, miljöhantering, säkerhet, beredskap samt fortlöpande analys av 
produktionsdata och nyckeltal. 

In till produktionsdelen går en vältrimmad och effektiv resursapparat. Ut från resursdelen går 
utförda prestationer. 

Effekterna är detsamma som verksamhetens resultat. Det objektiva resultatet är den utvärdering 
av måluppfyllelsen som nämnden och förvaltningen gör. Subjektiva resultat i form av 
kundtillfredsställelse ingår i denna utvärdering. Tillfredsställelsen är givetvis starkt beroende av 
den förväntan som skapas från målsättningsdelen. 

Processerna består av analyser och utvärderingar löpande under året och vid författandet av 
förvaltningsberättelsen. 

Den process som ger det verkliga resultatet är den process som sker hos/inom kunden (lärande 
hos eleven, rehabilitering hos den handikappade, självförsörjning hos den obemedlade, 
kulturupplevelser, fritidsupplevelser, god hälsa, trafiksäkerhet, näringsliv som ger arbete. 

In till effektdelen går utförda prestationer, ut från effektdelen går konstaterad måluppfyllelse. 

3. Nämndens ansvar 
Nämndernas ansvar för verksamheten definieras i kommunallagen 6 kap 7§: 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 
  De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 

3.1 Vad innebär intern styrning och kontroll 
Intern kontroll (intern styrning): Är en process som åstadkommes av fullmäktige, 
kommunstyrelse, nämnd, kommunchef, övrig ledning och personal för att med rimlig säkerhet 
tillse att kommunens mål uppnås under beaktande av: 

 verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet 
 tillförlitlighet i finansiell och övrig rapportering 
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 efterlevnad av gällande lagar och förordningar 

Nedanstående bild beskriver komplexiteten i begreppet intern kontroll. Ett gemensamt 
kännetecken för ett effektivt internkontrollsystem är att organisationens ledning och styrning 
fungerar. Kommunstyrelsen och nämnderna har en central roll i att utforma en god styrningsmiljö 
och att tillse att verksamheternas företrädare genomför riskbedömningar. Kommunstyrelsen 
tillsammans med nämnder har också det yttersta ansvaret för att övervaka att av fullmäktige 
beslutade styrningsåtgärder efterlevs i verksamheten. 
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De övergripande styrmedlen i en kommun finns i regel samlade i den kommunala 
författningssamlingen. Utöver denna finns en rad styrande dokument med karaktär av policies och 
riktlinjer som ej är lagligen tvingande, men ändock viktiga för effektiv styrning och kontroll inom 
kommunen. Dessa styrmedel finns inom en rad olika områden som t.ex ekonomi, personal, 
ledning/organisation, kvalitet, IT, miljö och flera andra områden. 

Styrningen utgår ytterst från den kommunala självstyrelsens grund som den är utformad i 
regeringsformen och kommunallagen. Därutöver finns en rad externa regler givna av riksdag och 
regering. Dessa antas av kommunfullmäktige för att därefter gälla i respektive kommun. Ibland är 
de tvingande och ibland kan de anpassas. Därutöver fattar kommunfullmäktige beslut om interna 
regler för kommunen. Beslut om regler kan också fattas av nämnd/ styrelse/förvaltningsledning 
enligt delegation eller enligt skyldigheten att leda och fördela arbetet.  

Dessa regler eller styrmedel kan vara av olika slag, från i detalj tvingande instruktioner till 
generellt utformade policydeklarationer som styr förhållningssätt, men ej skapar rutiner. Vilka 
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styrmedel (regler) som skall tillämpas beror dels på verksamhetsområdets art, dels på personalens 
kunskaper inom aktuellt område. 

Att ha en god intern kontroll innebär inte bara att styrmedel skall finnas och efterlevas. Det 
innebär också att styrmedel skall ha sådan form (instruktion, riktlinjer, policies etc) och sådant 
innehåll att de är ändamålsenliga, d v s effektiv verksamhet åstadkommes.  

Med god intern kontroll menar vi alltså att styrmedlen är 

 befintliga (och lätta att hitta i den omfattande kommunala verksamheten), 
 efterlevda (om ej måste orsaken sökas), 
 ändamålsenliga (ajourhållna i form och innehåll så att de upplevs meningsfulla). 

 

4. Identifierade gemensamma förbättringsområden – 
kommunstyrelsens övergripande ansvar 
Vi har efter genomförd granskning kunnat konstatera att det finns två gemensamma områden som 
måste utvecklas och ansvaret för detta får främst anses åvila kommunstyrelsen.  

4.1 Mål och måluppfyllelse 
Hylte kommun har fastställt ekonomistyrningsregler som talar om hur målstyrning och 
rambudgetering skall fungera i kommunen. Vi erfar vid vår granskning att 
ekonomistyrningsreglerna inte följs till fullo. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att 
kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för varje nämnd och att dessa sedan bryts ned av 
varje nämnd, i likhet med vad som anges i reglerna. 

En effektiv verksamhet förutsätter att nämnden har korrekta och ändamålsenliga underlag för 
beslut. Detta kräver att nämnden utvecklar metoder för att planera, budgetera och styra 
verksamheten, att nämnden har tillräcklig överblick över risker och hot samt att verksamheten 
löpande följs upp med avseende på bl a uppnådda resultat och resursförbrukning. Vi erfar vid vår 
granskning att det huvudsakligen är den ekonomiska utvecklingen som följs under året. 

4.2 Intern kontroll 
Det saknas ett internt kontroll reglemente och ingen nämnd anger idag att man har ett system för 
intern kontroll som samlat klargör nämndens styrning och kontroll. Kommunstyrelsen måste 
snarast tillse att ett internkontrollreglemente fastställes av kommunfullmäktige samt ta fram 
riktlinjer för hur varje nämnd skall utarbeta internkontrollplaner. Det finns också flera rutiner som 
är kommungemensamma och för dessa måste också kommunstyrelsen ta fram förslag till 
internkontrollåtgärder. Därutöver bygger en väl fungerande intern kontroll på att styrelser och 
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nämnder själva identifierar risker och gör en bedömning av dessa för att ”med rimlig säkerhet” 
tillförsäkra sig om att kommunens mål uppnås. 

5. Övergripande bedömning av respektive nämnd 
I vår övergripande bedömning av respektive nämnd har vi huvudsakligen utgått från hur nämnden 
arbetar med övergripande mål, mätningar av måluppfyllelse och hur styrning och kontroll 
fungerar. Nedanstående omdömen grundar sig på de intervjuer som gjorts och det material som 
vid dessa tillfällen lämnades. Någon ytterligare verifiering har inte skett. 

5.1 Socialnämnden 
Socialnämndens verksamhet präglas av svårigheten att hitta en permanent lösning på 
förvaltningschefskapet samt den turbulens som varit inom IFO. Detta har bl a lett till att 
politikerna har fått ta på sig tjänstemannauppdrag och att långsiktig planering blivit lidande. 

Målen för verksamheten är från 1993 och bröts delvis ned då de antogs. Verksamheten upplever 
ingen koppling mellan mål och medel. Nämndens ordförande påpekar att verksamheten måste 
vara beredd att sänka sin ambitionsnivå. Samtidigt påpekar verksamhetsföreträdarna att de 
styrande målen inom äldreomsorgen går utöver lagens minimikrav. Det saknas också riktlinjer 
inom äldreomsorgen som tydliggör kommunens ambitionsnivå vilket underlättar i besparingstider 
och att alla behandlas lika. 

Kommunen kommer att drabbas av stora kostnader om LSS-utredningens förslag går igenom.  

Behovet av äldreomsorgsplatser minskar samtidigt som det kan vara svårt att politiskt fatta beslut 
om nedläggningar i mindre orter där kommunala enheter ses som garant för ortens överlevnad. 

Kostorganisationen har utretts under tre år utan att beslut om ny organisation ännu är fattat. 

Vi rekommenderar nämnden att starta översynen av målen så att de stämmer överens med det 
minskade ekonomiska utrymme som finns för verksamheterna i kommunen. Vidare 
rekommenderar vi nämnden att fastställa en uppföljnings-/utvärderingsplan samt i övrigt göra en 
intern kontrollplan. 

5.2 Bygg- och miljönämnden 
Kommunfullmäktige har inte fastställt några mål för den sammanslagna nämnden utan enbart 
fastställt övergripande mål samt lång- och kortsiktiga mål för byggnadsnämnden. 
Målformuleringen för miljö- och hälsoskyddsnämnden är mycket knapphändig.  
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Nämnden har arbetat med en aktivitetsplan för att tydligt prioritera och styra verksamheten. 
Aktivitetsplanen tas enligt uppgift upp vid varje sammanträde och blir på det sättet även en 
naturlig uppföljning av nämndens verksamhet. 

Förslag till intern kontroll rutiner inom de ekonomiadministrativa rutinerna har tagit fram. 

Vi rekommenderar nämnden att utveckla mål för miljöverksamheten i likhet med de mål som finns 
sedan tidigare för f d byggnadsnämndens verksamhet. Vidare rekommenderar vi nämnden att 
utveckla en internkontrollplan genom att göra en riskbedömning. 

5.3 Barn- och utbildningsnämnden 
Det finns mål fastställda i skolplanen men det görs inte någon koppling mellan dessa mål och de 
resurser som beslutas i samband med fastställandet av budgeten. När nämnden tillträdde var det 
först och främst akuta problem såsom brist på förskoleplatser och diskussioner om 
gymnasieskolan som fick lösas. Sjösättandet av en ny organisation vid halvårsskiftet har varit en 
viktig uppgift under första halvåret. 

Nämnden följer löpande den ekonomiska utvecklingen och i samband med kvalitetsredovisningen 
till Skolverket görs en uppföljning av de nationella och kommunala målen. Barnomsorgskön 
redovisas varje månad då det har varit problem att klara att erbjuda barnomsorg inom föreskriven 
tid. Nämnden planerar att fastställa en utvärderingsplan. 

Kommunens geografiska sammansättning med flera mindre tätorter har gjort att skolans lokala 
placering blivit en symbolfråga för befolkningen på respektive ort. Detta medför att andra hänsyn 
måste tas när diskussioner förs om lokaler pga. sviktande elevunderlag.  

Stora pensionsavgångar framöver gör att svårigheten att rekrytera personal, främst förskollärare 
och vissa ämneslärare, ökar vilket är en stor risk för verksamheten.  

Vi rekommenderar nämnden att tydligare koppla skolplanens mål till årliga mål som fastställs i 
samband med att budgeten antas och att det fastställs en utvärderingsplan. I samband med att 
organisationsförändringen nu har genomförts bör nämnden fastställa en internkontrollplan som 
bygger på en gjord riskbedömning. 

5.4 Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden har på ett föredömligt sätt utgått från kommunens vision/målbild och 
därefter formulerat sin vision, verksamhetsidé, övergripande mål och nedbrutna mål (effektmål 
och produktionsmål). Det finns också angivet hur nämnden skall mäta effektmålen.  

Genom att nämnden har fått mål 3-pengar har all personal kunnat vara involverad i 
budgetprocessen, där målen har arbetats fram och anpassats till ramarna. Vid varje arbetsplatsträff 
skall målen följas upp.  
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Uppföljning av verksamheten görs enligt uppgift i samband med att nämnden behandlar de 
ekonomiska prognoserna som skall lämnas in till kommunstyrelsen. Samtidigt har svårigheter att 
hinna sammanställa de ekonomiska prognoserna gjort att ordföranden haft delegation att lämna 
dessa prognoser. 

Vi rekommenderar nämnden att fastställa en uppföljnings- och utvärderingsplan samt att 
fastställa en internkontrollplan som bygger på en gjord riskbedömning. 

5.5 Teknisk nämnd 
De mål som finns för den tekniska nämnden är huvudsakligen ekonomiska t ex viss procent 
avgiftstäckning. Den nya nämnden har ägnat första tiden till att lära känna verksamheten och har 
därför inte hunnit fastställa någon verksamhetsplan.  

Det förs en diskussion om nämndens framtid och det har framförts frågor kring vilka möjligheter 
nämnden verkligen har att styra verksamheten, dvs. huvuddelen av verksamheten skulle vara ren 
verkställighet. Rollfördelningen mellan nämnd och tjänstemän synes vara otydlig. 

Tekniska nämndens verksamhet berör övriga förvaltningar och det framförs kritik från olika håll 
över hur beslutsprocessen fungerar avseende hyror och investeringar. Vilket delvis beror på oklar 
rollfördelning mellan nämnd, förvaltning och budgetberedning/kommunstyrelse. 

Vi rekommenderar nämnden att ta fram både verksamhets- och ekonomiska mål som fastställs i 
samband med att budgeten antas. Därefter görs en verksamhetsplan och en utvärderingsplan. 
Nämnden bör fastställa en internkontrollplan som bygger på en gjord riskbedömning. 

5.6 Kommunstyrelsens egen verksamhet 
Kommunstyrelsens övergripande ansvar har delvis berörts tidigare under avsnitt 4 ”Identifierade 
gemensamma förbättringsområden – kommunstyrelsens övergripande ansvar”. Utöver de 
stödfunktioner kommunstyrelsen ansvarar för ligger också verksamhetsansvar för Lärcentrum, 
vuxenutbildning (fr o m 1 juli), konsumentvägledning, näringslivsfrämjande åtgärder, miljöskydd, 
Agenda 21, arbetsmarknadsåtgärder och kollektivtrafik. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att vara uppmärksam på hur styrelsens arbete som 
verksamhetsansvarig kontra de särskilda uppgifter man har att leda och styra hela den 
kommunala verksamheten utvecklas.  

5.6.1 Räddningsnämnden 

Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd. 

Det finns alltid en risk att styrelsen inte hinner behandla den egna verksamheten på samma sätt 
som det krävs att nämnderna behandlar sin verksamhet. Räddningstjänsten i Hylte och i andra 
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kommuner är av tradition oftast helt styrd av förvaltningen, delvis beroende på att lagstiftningen 
ger räddningstjänsten särskilda befogenheter. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att överväga hur styrning och uppföljning av 
räddningstjänsten skall ske.  

 

Malmö den 21 augusti 2003 

 

 

 

 

Susanne Wallmark Svante Larsson 
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