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1. Inledning 
Hylte Kommun har beslutat om och genomför en förändring av förvaltningsorganisationen och 
den politiska organisationen som skall vara genomförd per 2007-01-01. 

Vi har fått i uppdrag att granska dels beslutet om att genomföra förändringen och dels 
ändamålsenligheten och effektiviteten i den ”nya” organisationen. Granskningen skall 
genomföras i två etapper där den första etappen fokuserar på beslutsunderlaget och de 
ekonomiska kalkyler som ligger till grund medan den andra fokuserar på den nya organisationen. 

Detta är en avrapportering av den första etappen. 

Förändringen av Förvaltningsorganisationen är ett stort beslut i så måtto att det omfattar hela 
organisationen på många olika sätt. I vår granskning har vi enbart fokuserat på det ekonomiska 
målet – att minska Förvaltningsorganisationen med 10%. 

2. Granskningens genomförande 
Vi har tagit del av  

• Organisationsförslag 2006 (Tjänstemannaförslaget) 

• Beredningsunderlag för beslut 

• Protokoll från Kommunfullmäktige 2006-06-21 

Utöver detta har vi haft ett telefonsamtal vardera med Anders Dryselius, utredningssekreterare  
och Informatör samt Per Borg, Ekonomichef. 

Vi har dessutom genomfört ett särskilt samtal med Kommunchefen Britt-Marie Börjesson, 
ekonomichef Per Borg, kommunstyrelsens vice ordförande Micael Arnström tillsammans med 
revisorerna Sven Martinsson och Erik Karlsson för att klarlägga förhållandena. 

3. Syfte och Mål med förändringen 
I organisationsöversynen beskrevs målet så som följer; 

”Det övergripande målet med översynen är att få budgeten i balans med fortsatt god service till 
kommuninvånarna genom en effektiv och tidsenlig organisation. En reducering av 
förvaltningsorganisationen med 10% föreslås genomförd senast 2007-01-01.” 

Vid fullmäktigebeslutet den 21 juni 2006 hade vissa förändringar i beslutformuleringen inträtt. 

• det 10-procentiga målet hade kvantifierats till två miljoner kronor och fokus hade därmed 
flyttats från den procentuella besparingen till ett kvantifierbart mål. 

• förvaltningsorganisationen definieras nu som ”nuvarande administrativa organisationen”. 
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Enligt uppgift var bakgrunden till detta att det är svårt att definiera de administrativa tjänsterna då 
dessa inte alltid är tydligt urskiljbara varken organisatoriskt eller ekonomiskt. 

4. Genomförande 
Besparingen på två miljoner kronor har enligt uppgift verkställts genom att ett antal tjänster 
dragits in i budgeten för 2007 bl a i samband med omorganisationen av kultur- och 
fritidsfrågorna. 

Vi betvivlar inte att presenterade åtgärder har genomförts. 

Vi har däremot inte verifierat att en ekonomisk besparing om 2 miljoner kronor netto har uppnåtts 
i det verkliga utfallet genom att ha tagit del av kommunens redovisningsmaterial.  

Vi har heller inte kunnat bilda oss en uppfattning om att beloppet 2 miljoner kronor är en relevant 
och rimlig kvantifiering av den ursprungliga ambitionen. Detta beror på att basen för 
besparingsbetinget -”förvaltningsorganisationen” eller ”den nuvarande administrativa 
organisationen” inte har definierats och att beräkningsunderlag saknas. 

5. Våra iakttagelser och rekommendationer 

• Vi har inte kunnat verifiera att en besparing på 10 procent motsvarar två miljoner kronor. 

• Vi kan konstatera att det inte kommer att gå att följa upp ursprungsbeslutet att spara tio 
procent av förvaltningsorganisationen. 

• Vi betvivlar inte att två miljoner kronor har sparats genom indragning av ett antal definierade 
tjänster så som vi har blivit informerade. 

• Vi rekommenderar att alla förändringsbeslut skall vara uppföljningsbara. 

• Vi rekommenderar även att alla förändringsarbeten skall kunna följas upp i redovisningen, 
dvs verkligt utfall skall kunna följas. 

 

Helsingborg som ovan 

KPMG Bohlins AB 

 

 

Anna Lönnberg     Susanne Wallmark 
Auktoriserad revisor  Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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