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1. Sammanfattning 

Under ett antal år har Hylte kommun utrett förutsättningar och konsekvenser avseende en 
gemensam kostorganisation. 

Granskningen avser ärendehanteringen under perioden 2001-2004, och syftar till att belysa 
genomförandet av utredningen med tonvikt på effektivitet och ändamålsenlighet i styrning 
av projektet.  

Dokumentationen i ärendet, som projekt, är bristfällig och osystematisk varför det är svårt 
att få någon klar bild.  

Ansvars- och arbetsfördelning inom projektorganisationen är oklar, liksom avgränsningen 
till den kommunala förvaltningen i övrigt. Projektledare utses inte.  

Intrycket som förmedlas är att de berörda aktörerna saknat nödvändig kunskap om vad 
arbete i projekt innebär.  

Kommunfullmäktiges beslut är ibland svårtolkade och berör i en ”attsats” övergripande 
viljeinriktningar för att i nästa antyda en ambition att detaljstyra på ren verksamhetsnivå. 
Detta till trots är det kommunstyrelsens ansvar att säkerställa att nödvändiga initiativ tas 
för att besluten skall kunna verkställas. Ett särskilt ansvar har kommunstyrelsens 
ordförande som är tillika sammankallande för den styrgrupp som kommunfullmäktige 
fattat beslut om. 

Det går inte att bortse från att bristen på politisk styrning av projektet åsamkat kommunen 
ekonomisk skada, samt misshushållat med medarbetarnas tid och engagemang. 

Eftersom det inte går att klart utläsa när en fas i utredningen avslutas och en annan 
påbörjas bör en bedömning av kommunstyrelsens ansvar för projektet/utredningen/ärendet 
göras i ett helhetsperspektiv.  

Kommunstyrelsens ansvarstagande för projektet är otillfredsställande. Det ledningsansvar 
som ligger på kommunstyrelsen har inte genomförts på ett sådant sätt som 
kommunfullmäktige, och ytterst kommuninvånarna, enligt kommunallagen (bilaga 1) har 
rätt att kräva. 
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2. Bakgrund och revisionsfråga 

I beslut 2001-09-18, § 258 initierar kommunstyrelsens arbetsutskott, genom uppdrag till 
tekniska förvaltningen, en utredning som avser att belysa konsekvenserna av samordnad 
kosthantering med ett tillagningskök för hela kommunen. 

I kommunstyrelsens protokoll noteras att den konsult som anlitats för uppdraget redovisat 
sitt material för arbetsutskottet och Styrgruppen för äldreboende och kosthantering.  

Vid sammanträde 2001-11-28 (Kf  § 120)  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Utse en arbetsgrupp bestående av Carl-Göran Bengtsson, Maria Ström och 
Margareta Hallgren och en representant för berörd personal samt en styrgrupp 
bestående av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, ordförandena i 
tekniska nämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden. 

- Styrgruppen utser referensgrupp bestående av exempelvis personal, fackliga 
företrädare, representant för pensionärsorganisationerna och eleverna. 

- Kommunstyrelsens ordförande skall vara sammankallande. 

- Inriktningen för arbetet skall vara färre antal tillagningskök än idag. 

- Styrgruppen skall, biträdd av arbetsgruppen och referensgruppen, belysa 
konsekvenserna av olika alternativ när det gäller kvalitet, kostnader och 
miljöpåverkan samt lägga förslag till kvalitetskrav, organisation av kommunens 
kosthantering och en därpå baserad kostnadskalkyl. 

- Ambitionen är att styrgruppen och arbetsgruppens arbete ska bedrivas med sikte på 
fullmäktigebeslut senast i mars 2002. 

Vid sammanträde 2003-12-18 (Kf § 127 Dnr 01/ks 170- 735) beslutar 
kommunfullmäktige bl.a. att  

- En samlad kostorganisation inrättas fr. o. 2004-07-01. 

- Ett kostutskott inrättas under kommunstyrelsen 
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- En projektgrupp tillsätts med företrädare för kommunstyrelsen, socialnämnden, 
barn- och ungdomsnämnden och tekniska nämnden, för att bland annat genomföra 
förändringen och utarbeta programhandling för om- och tillbyggnad av köken mm. 

Granskningen avser att belysa genomförandet av utredningen med tonvikt på effektivitet 
och ändamålsenlighet i styrning av projektet. Uppdraget är att särskilt belysa de områden 
som under ”Granskningsiakttagelser” lyfts fram i 4.1 – 4.6 

3. Metod 

Då ärendet pågått under förhållandevis lång tid, berört flertalet av kommunens nämnder 
och förvaltningar, samt engagerat ett stort antal kommuninvånare har granskningen 
baserats på den omfattande dokumentation som finns i ärendet. 

Intervjuer och samtal har genomförts med följande personer:  

iÉåå~êí=lÜäëëçåI=fåÖêáÇ=bÜÇÉ=i~êëëçåI=`~êäJd∏ê~å=_ÉåÖíëëçåI=_ÉåÖí=üâÉ=qçêÜ~ääI=
i~êëJd∏ê~å=gçÜ~ååÉëëçåI=oçäÑ=hÉååÉêóÇI=hÉååÉíÜ=pîÉåëëçå=

4. Projektet som arbetsform 

Med utgångspunkt i fullmäktiges beslut 2001-11-28 betonar uppdragshandlingen 
(projektplanen) att granskningens utgångspunkt är projektperspektivet, vilket gör att det 
kan det vara rimligt att utgå från allmänt vedertagna förutsättningar för ledning och 
styrning av projekt. 

4.1 Projektstrukturen 
För att ett projekt skall bli framgångsrikt är det nödvändigt att ha en viss struktur att arbeta 
efter. Följande är exempel på en projektstruktur som är väl känd och tillämpad inom såväl 
företag som offentliga organisationer. 

Stopp Stopp Uppföljning

Projekt-
idé

Projekt-
förslag

Ev. för-
studie

Projekt-
plan Start

Genom-
förande Avslut Upp-

följning

Projekt-
idébank

Planering Dokumentation
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4.2 Projektorganisationen 
För att leda ett projekt tillskapas vanligen en särskild projektorganisation. Nedanstående 
organisationsschema innehåller de grundläggande komponenter som bör ingå i en 
projektorganisation.  

För framgångsrik ledning och styrning av ett projekt är det av yttersta vikt att ansvar, 
befogenheter, uppgifter och rollfördelning är tydliga och väl avgränsade. 

Styrgrupp

Projektledare

Projektgrupp

Arbets-
grupp

Arbets-
grupp

Arbets-
grupp

Referensgrupp

 

5. Granskningsiakttagelser 

Av kommunfullmäktiges protokoll 2001-11-28 (Kf § 120) framgår inte att 
uppdraget/utredningen avseende konsekvenserna av samordnad kosthantering skall 
bedrivas i projektform. Mot bakgrund av att begreppen som används (styrgrupp, 
arbetsgrupp och referensgrupp) karaktäriserar en projektorganisation är en rimlig slutsats 
att tanken varit att initiera någon form av projekt. 

Tillgänglig dokumentation är inte ordnad på sådant sätt att det går att identifiera någon 
egentlig projektstruktur.   

För att det skall vara möjligt att följa och utvärdera ett projekt bör det redan från början 
finnas en plan för detta. Informationen kan efter avslutat projekt finnas samlad i pärmar 
och/eller mappar alternativt, vilket blir allt vanligare, arkiveras på en cd-skiva. 

5.1 Utredningens mål och uppdrag 
Av kommunfullmäktiges protokoll 2001-11-28 (Kf § 120) rör följande att-satser 
utredningens mål och uppdrag 

- Inriktningen skall vara förre antal tillagningskök än idag. 
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- Styrgruppen skall biträdd av arbetsgruppen och referensgruppen, belysa 
konsekvenserna av olika alternativ när det gäller kvalitet, kostnader och 
miljöpåverkan samt lägga förslag till kvalitetskrav, organisation av kommunens 
kosthantering och en därpå baserad kostnadskalkyl. 

Ärendet är åter föremål för behandling i kommunfullmäktige 2002-03-27 (Kf § 9).  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att fullgöra 
förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen. 

 Inriktningen skall vara att 

- inrätta en samlad kostorganisation med ett tillagningskök i kommunen, 
- Sjölunda och Höstro behåller tillagning så länge nuvarande förutsättningar består, 
- de besparingar som görs inom socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden 

återförs till respektive nämnd för att öka personaltätheten inom vård, omsorg och 
skola, 

- eventuell övertalig personal skall beredas fortsatt anställning inom kommunen och 
medel avsättas för kompetensutveckling 

- ärendet behandlas i kommunfullmäktige 2002-05-02 
- under handläggningstiden skall utredningsmaterialet struktureras och göras 

lättåskådligt. Dessutom skall information lämnas till berörda. 
 
Vid behandling av ärendet i kommunfullmäktige 2002-05-02 (Kf § 35) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen följande uppdrag: 
- Kommunstyrelsen skall snarast återkomma med förslag på bildandet av en samlad 

kostorganisation samt återkomma med på anbud grundade förslag avseende 
äldreboende i Hyltebruk och Unnaryd. 

- Projektering och anbudsfordran skall ske på såväl alternativet med tillagningskök 
som mottagningskök. 

- Färdigförhandlade bemanningsförslag skall presenteras. 
 

Redan i det här skedet kan konstateras att det, ur ett projektperspektiv, gått över styr. 

• Finns det något projekt? 
• Finns det någon projektorganisation? 
• Hur ser projektstrukturen ut? 
• Vad är uppdraget? 
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5.2 Projektorganisation (politisk ledning) 
Eftersom det inte klart framgår att det finns något projekt är det också osäkert om det finns 
någon projektorganisation.  

Av kommunfullmäktiges protokoll 2001-11-28 (Kf § 120) framgår att styrgruppen skall 
bestå av följande funktioner: kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice 
ordförande, ordförandena i tekniska nämnden, barn- och ungdomsnämnden och 
socialnämnden. 

I en projektorganisation har styrgruppen normalt uppgiften att besluta om övergripande 
målsättning, specificera ramar och förutsättningar samt besluta om eventuella ändringar av 
dessa. Styrgruppen huvuduppgift är att ge direktiv för projektet. Direktiven skall vara 
skriftliga och vara vägledande, tydliga, resultatinriktade och ge ramar. I förekommande 
fall kan direktiven beröra beslutsordning, eventuella krav på samarbete med andra 
organisationer o.s.v. Styrgruppen har att kontinuerligt ta ställning till tidplaner, resurser, 
budget och eventuell avvikelser från dessa. 

I det aktuella fallet har styrgruppens uppgift inte formulerats. Ett ansvar som, enligt det 
organisationsschema som redovisas i ”Samordnad kökshantering kommunstyrelsens 
arbetsutskotts handläggning och redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag november 
2001(bilaga 2)”, rimligen borde åvila kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I ovanstående skrift tydliggörs att kommunstyrelsens arbetsutskott tolkat 
kommunfullmäktiges beslut så att en projektorganisation tillskapats. 

”3. PROJEKTORGANISATION 

För utredningsarbetet tillsattes en projektorganisation enligtkommunfullmäktiges uppdrag. 
Arbetet har under kommunstyrelsen letts av en styrgrupp som biträtts av en arbetsgrupp 
och en referensgrupp.”  

I den mån styrgruppen haft några sammanträden saknas dokumentation. Eftersom det 
saknas dokumentation som beskriver styrgruppens roll och uppgift blir avgränsningen i 
förhållande till kommunstyrelsens arbetsutskott blir oklar. 

Intrycket som förmedlas är att kommunfullmäktige genom sitt beslut önskat säkerställa 
nämndernas representation i utredningen. Man får utgå från att kommunfullmäktige tagit 
för givet att kommunstyrelsens arbetsutskott sedan skulle ta initiativ till att formulera 
styrgruppens förutsättningar. Något som uppenbarligen inte blev gjort. 
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5.3 Projektorganisation (verksamhet) 
Av kommunfullmäktiges protokoll 2001-11-28 (Kf  § 120) framgår  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Utse en arbetsgrupp bestående av Carl-Göran Bengtsson. Maria Ström och 
Margareta Hallgren och en representant för berörd personal samt en styrgrupp 
bestående av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, ordförandena i 
tekniska nämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden. 

 
Det kan finnas anledning att närmare penetrera beslutstexten. När det gäller styrgruppen är 
det de politiskt tillsatta funktionerna som anges, vilket kan vara ett sätt att garantera 
delaktighet även om majoritetsförhållandena skulle förändras. För de tjänstemän som skall 
ingå i arbetsgruppen anges inte funktioner utan egennamn. Mot denna bakgrund blir 
slutsatsen att det är de namngivna personerna som utsetts, inte som en följd av sina 
respektive befattningar utan till följd av personliga meriter.  

 
Enligt kommunfullmäktige skall således arbetsgruppen bestå av fyra personer varav tre är 
namngivna. I den redovisning som sker i Samordnad kökshantering kommunstyrelsens 
arbetsutskotts handläggning och redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag november 
2001, (bilaga 2) namnges totalt elva personer varav fem är adjungerade.  

Med god vilja kan man anta att den egentliga projektgruppen är de personer som enligt 
kommunfullmäktiges protokoll skall utgöra arbetsgrupp. De personer som sedan varit 
adjungerade har sannolikt varit reell arbetsgrupp. 

Det förefaller som om kommunchefen under utredningens gång tar på sig uppgiften att i 
vissa avseenden fungera som projektledare. Av dokumentationen är det dock inte möjligt 
att utläsa när kommunchefen är kommunchef respektive projektledare.  

För att få någon styrning på projektet hade det varit en styrka att anställa en projektledare 
med erfarenhet av såväl kosthantering som avancerat projektarbete. 

Vid en genomgång konstateras att 
 

• Det saknas ett formulerat uppdrag från styrgruppen till arbetsgruppen 
(projektgruppen?) 

• Det utses inte någon projektledare 
• Rollfördelningen inom projektorganisationen är oklar, eller kanske snarare 

obefintlig 
• Avgränsningen till den formella organisationen saknas 
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5.4 Kommunikation och förankring 
Av kommunfullmäktiges protokoll 2001-11-28 (Kf  § 120) framgår  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Styrgruppen utser referensgrupp bestående av exempelvis personal, fackliga 
företrädare, representanter för pensionärsorganisationerna och eleverna. 

 

Det verkar rimligt att utgå från att pensionärer, elever och fackliga företrädare har olika 
utgångspunkt för sitt engagemang och därmed bör beredas plats i olika forum. 

Det vanliga är att referensgrupper stödjer projektet genom att fungera som idégivare, 
rådgivare och bollplank utan att ha något egentligt inflytande, eller möjlighet att fatta 
beslut som rör projektets utformning. Referensgrupperna kan vara ett viktigt led i 
förankringsarbetet under förutsättning att det finns en strategi för hur detta skall gå till. 

Av tillgänglig dokumentation framgår inte vilken roll referensgruppen, eller snarare 
referensgrupperna skall ha. Till följd av denna oklarhet bibringas intrycket att 
referensgrupperna i vissa fall närmast tar på sig uppgiften att vara remissinstanser, vilket 
är något helt annat. 

5.5 Rapportering och uppföljning 
Eftersom projektet saknar en formell struktur, liksom en klar rollfördelning, mellan olika 
aktörer är det svårt att få något grepp om rapporteringen i ett projektperspektiv.  

En vanlig arbetsordning hade varit att arbetsgrupperna rapporterade till projektgruppen 
som sedan svarar för att utredningsarbetet sammanställs och dokumenteras. Detta kan 
åvila en särskild sekreterare eller projektledaren. Projektledarens uppgift är bl.a. att 
kommunicera förutsättningarna med styrgruppen, samt vara föredragande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott som via kommunstyrelsen bereder ärendet för vidare 
beslut i kommunfullmäktige. 

Någon utvärdering och dokumentation av projektet på det sätt som anges i den 
strukturmodell som beskrivs ovan under 4:1 har inte gjorts. 

5.6 Speciella händelser 
Vid sammanträde 2002-05-07 ks § 61  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till ledningsgrupp för det fortsatta arbetet 
med samordnad kökshantering. 
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Vid behov adjungeras presidierna i socialnämnden och tekniska nämnden 
 

Vid sammanträde 2002-05-28 Au § 141 

Arbetsutskottets beslut 

- Kommunchefen skall vara samordningsansvarig tjänsteman för det fortsatta arbetet 
med samordnad kökshantering. 

 
Utredningen går i och med ovanstående beslut in i ett nytt skede. Det går dock inte att se 
något egentligt avslut på det tidigare. 
 
Vid sammanträde 2003-12-18 Kf 127 beslutas bl.a. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Ett kostutskott inrättas under kommunstyrelsen. 
 

I och med detta beslut går utredningen in i ytterligare ett nytt skede. 

6. Slutsatser och kommentarer 

Intrycket som förmedlas är att det bland aktörerna inte funnits någon enhetlig uppfattning 
om vad det innebär att arbeta i projektform.  

Sannolikt hade utredningsarbetet fungerat bättre om kommunfullmäktige på traditionellt 
sätt gett ett klart uppdrag till kommunstyrelsen som sedan haft att involvera övriga 
nämnder och förvaltningar i arbetet.  

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att med hjälp av dokumentationen bilda sig en klar 
uppfattning om uppdrag, ansvarsfördelning, resultat samt utredningens olika faser. 
Rutuner för att systematiskt dokumentera projekt och utredningar som löper över längre 
tid behöver etableras. 

7. Revisionell bedömning 

Kommunstyrelsens ansvarstagande för projektet är otillfredsställande. Det ledningsansvar 
som ligger på kommunstyrelsens arbetsutskott, samt kommunstyrelsens ordförande som 
sammankallande för styrgruppen, har inte genomförts på ett sådant sätt som 
kommunfullmäktige, och ytterst kommuninvånarna, enligt kommunallagen (bilaga 1) har 
rätt att kräva. 
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Eftersom det inte framgår av handlingarna att projektet avslutats och befattningshavare 
och namngivna entledigats pågår projektet i juridisk mening sannolikt fortfarande. Detta 
innebär att ansvaret övergått på de personer som för närvarande uppbär funktioner som 
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt ordförandena i tekniska nämnden, 
socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden. 

Det går inte att bortse från att kommunen åsamkats ekonomisk skada genom att 
övergången till en sammanhållen och mer effektiv kostorganisation fördröjts.  

Bristerna i politisk styrning och ledning har också medfört att berörda tjänstemän lagt ett 
onödigt stort antal timmar på projektet. Tid som sannolikt kunde ha använts på ett bättre 
sätt.   

I och med de beslut som ovan redovisas under 5:6 (speciella händelser) hanteras ärende 
inom den formella nämnds- och förvaltningsorganisationen, viket ger bättre styrning åt 
arbetet.  

Arbetet med kostorganisationen har som framgår pågått under lång tid. Ansvarsfrågan har 
för åren 2001-2004 redan behandlats av kommunfullmäktige. Eftersom det inte finns 
några klara avgränsningar måste slutsatsen bli att ärendet fortlöpande pågår och att 
ansvarsprövningen bör ses i ett helhetsperspektiv. 
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Kommunallagens 6 kap 
  Styrelsens uppgifter  

1 §  

Styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens 

eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet.  

     Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 

bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och 

sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är 

medlem i. Lag (1997:550).  

2 §  

Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 

kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.  

     Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra 

myndigheter göra de framställningar som behövs.  

3 §  

Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i 

kommunen eller landstinget begära in de yttranden och upplysningar 

som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.  

4 §  

Det åligger styrelsen särskilt att  

1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige med de 
begränsningar som framgår av 5 kap. 29-32 §§,  

2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,  

3. verkställa fullmäktiges beslut, och  

4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelse 
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