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Inledning

Bakgrund

Konmumens revisorer ska varje år uttala sie i fråean om ansvarsfrihet för nämnder och
styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. En del i den årliga granskningen är att bedöma
om nämndemas ansvarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövancle avses kom-
munstyrelsens och nänmdernas aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera
verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns ett arbetssätt och ruti-
ner som stödjer dem i deras arbete.

Huvudsyftet med denna granskning är att få en översikt av hur väl styrningen fungerar i
kommunstyrelsen och i nämnderna.

Genomförande

Granskningen har genomförts genom att revisorerna har träffat nänmderna i sin helhet.
Nämnderna fick i förväg tillgång till revisorernas vägledande frågor om ledning, styrning
och uppföljning av verksamhet, framtiden samt sina egna arbetsfonner.

1 träffen med kommunstyrelsen har också styrelsens ledande och samordnande funktion
behandlats. Följande vägledande fråeor har skickats ut till nämndertstyrelse i förväg.

Övergripande
Är kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden tydligt formulerade7
Hur arbetar nämnden med vision 2020?

Ekonomi

Harmoniserar mål och budeet?
Vfiken bedömning gör nämnden av resursbehovet framöver?

Nämndens ledning och styrning

Vilka styrande beslut har nämnden fattar inom sina verksamhetsområden?
Är nämndens mål för verksamheten nedtrutnaikonkretiserade och möjliga att följa upp?

Nämndens upplöljning

Hur har nämnden utformat sina rutiner för att följa upp verksamheten?
Utifrån fullmälctiees mål? Utifrån nämndens mållserviceåtaganden?

Förvaltningens organisation och personal

Är organisationen ändamålsenlig i förhållande till sin uppeift? Ar delegationsordningen
och fordelninger. av ansvar och befogenheter tydlig?
Hur ser nämnden på sjukfrånvaro/arbetsmifiti och rekryteringssituationen?



Nämndens arbetsformer

Hur har nämnden ordnat sina arbetsformer?
Engageras samtliga ledamöter i nämndens arbete'?
Hur fungerar samarbetet med övriga nämnder?

Framtiden
Vilka är nämndens viktigaste fråaor framöver?
Finns några pägående proiekt och planerade forändringar?

Kommunstyrelsens ledande och samordnande uppgift
Är kommtmens nämnds- och Rirvaltningsorganisation ändamålsenlig i förhållande till sin
uppgift? Är delegationsordningen och fördelningcn ay ansvar och befogenheter tydlig?

1-lur har kommunstyrelsen fonnaliserat sin uppsiktsplikt gentemot nämnderna?
Fungerar uppfähning och rapporiering på aysett sätt så att styre1sen kan leda och samord-
na kommunens verksamheter? Utifrän ful hnäktiges mal?

Hur ser kommunstyrelsen på sjukfrånvaregarbetsmiljö och rekryteringssituationen?



Sammanfattning

Övergripande

Samtliea nämnder med eget kontor har utgått från Vision 2020 i arbetet med att utveckla
styrningen av verksamheterna. Tillsynsnänmden, som inte har någon eeen förvahnings-
personal, har inte utgått från kommunens vision.

Vision 2020 har påverkat innehålIet i nämndernas arbete med Mål- och resursplanerna för
2010-2012. Nämnderna driver också utvecklingsprojekt som ligger i linjer med kommu-
nens vision. 1 viss mån arbetar nämndema var fiir sig i frågor där ett gemensamt arbete
skulle ge bättre styrning. Ett sådant område är marknadsföring av kommunen där samtliga
nämnder inte deltar.

Samtliga närtmder anger att deras reglemente är tydliga. Delegationsordningarna aktualise-
ras efterhand.

Tillsynsnämnden kan inte undvika att jäv uppstår i samhällsbygenadskontorets tillsyn av
kommunal verksamhet. Denna fråea kommer att behandlas i kommande översyn av kom-
munens oreanisation.

Ekonomi

I huvudsak anger kommunstyTelsen och nämnderna att målen harmoniserar med resurser-
na, för i år och fram till och med år 2011.

Några frågor har Mmu inte fått någon tillfredsställande lösning för att skapa balans mellan
mål och budget. Det gäller kostverksamheten, investeringsnivån för förnyelse av VA och
vägunderhåll inom samhällsbyeenadsnämnden och för liten kapacitet inom fillsynsnämn-
den.

De fiesta nämnder jäniför sina kostnader med andra kommuner för att få uppfattningar om
verksamheternas kostnacier i förhållande till ett genomsnitt.

Niinmderna uppger vilka förändringar som kommer att påverka resursbehovet framåt. När
det gäller försörjninesstöd förväntas kommunens kostnader att ligga över budget. Arbets-
och näringslivsnämnden avser att särredovisa kostnaderna för försörjningsstöd. Enligt
kommunstyrelsen utgör ombyeenaden av Örnaskolan och pensionsskulden relativt stora
ekonomiska åtagancle framåt.

Ledning och styrning

Nämnderna intar generellt sett en aktiv styrande roll för verksamheterna. Styrnineen utgår
bland annat från speciallagstiftningen för respektive verksamhet och serviceåtaeande för
verksamheterna.



Nämndernas arbete med styrningen framgår i kommunens Mål- och resultatplan. Utveck-
lingen av kommunens styrning och fommlerineen av uppföljningsbara mål är inte helt klar
i alla delar. I vissa fall återstår ett arbete med att utarbeta konkreta uppföljningsbara mål
eller kriterier för kvalitet. Vissa mål har inte varit föremål för någon uppföljning, varför
deras styrbarhet inte prövats.

Några nämnder fastställer sin styrning av verksamheten i planer, till exempel verksam-
hetsplan inom arbets- och näringslivsnämnden, tillsynsplan inom tillsynsnämnden samt
renhållningsplan och vindkraftsplan för samhällsbyegnadsnämnden.

Kommunstyrelsen genomför träffar och samråd med nämnderna i budgetbetet och vid
omvärldsbevakningar. Innehållet och kvaliteten i dessa uppges vara bra.

Uppföljning

Nämnderna följer utvecklingen av ekonomin varje månad. Målen följs upp i delårsrappor-
ter och årsbokslut. Nämndernas serviceåraganden följs upp en gång per år. Uppföljninuen
av serviceåtaganden redovisas till kommunfullmäktige.

1 vissa fall har nämnderna utvecklat kvalitetsindikatorer eller mer preciserade hiterier för
uppföljningen av serviceåtaganden. Det år viktiet att nämnderna fortsätter med derma ut-
veckling eftersom valet av indikatorer påverkar såväl beteende bland personal i verksam-
heterna som kvaliteten i de aspekter man valt ut i sina uppföljningar.

Omsoresnärmalen och barn- och ungdornsnämnden följer upp verksamheten genom kund-
undersökningar, arbets- och närinesliv planerar att genomföra en kimdundersökning 2010.
Tillsynsnämnden följer inte upp sin egen verksamhet eller sin tillsynsplan.

Kommunstyrelsens arbete med att verkställa fullmäktiges beslut och bevaka att fullmäkti-
ges beslut verkställs år idag inte tillfredställande, men en plan för att förbättra dokumenta-
tionssystemet har tagits fram.

Förvaltningens organisation och personal

Samtliga nämnder och kommunstyrelsen anger att deras delegation är tyd1ig och att de ar-
betar aktivt med att aktualisera den. Fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar i förvalt-
ningsorganisationen anges vara klar och samverkan inom förvaltningarna fungerar väl.
Samhällsbyggnadsnämnden diskuterar andra lösningar av sin interna förvaltningsorganisa-
tion och har koncentrerat samtliga aveiftsfmansierade verksamheten till en enhet.

Tillsynsnämnden har för fa tjänster och för liten kapacitet för att genomföra den tillsynen
som de anser rimlig. Antalet tjänster är för liten för att kommunen ska kunna ha kompe-
tens inom samtliga specialiteter. Nänmden kommer att ta kontakt med Gislaveds kommun.

4



Barn- och utbildninesnämnden har fdr få anställda förskolelärare inom förskolan. Sam-
hällsbyggnadsnänmden har svårt att rekrytera och få anställda att stanna i kommunen en
länere tid.

Uppgifter om sjukfrånvaron redovisas endast flll nämnderna vid delårs- och årsbokslut.
Redovisningen av sjukfrånvaron inom arbets- och näringslivsnämnden är inte rättvisande.

Arbetsfomter

Nämnderna uppger att rollfördelningen mellan politik och förvaltnine är klar och att sam-
arbetet fungerar väl. Nämnderna uppger att ledamöterna är eneaeerade på sammanträdena
och deltar i diskussioner.

Samarbetet mellan nämnderna sker i enskilda frågor. Samarbetet uppges fungera väl.

I flera nämnder anger ledamöter att tiden från det att de far handlingar eller ärendelistor
till sammanträdet år kort. Ledamöter i kommunstyrelsen och i nämnderna skulle behöva
mer tid för att skaffa si2 information, läsa in ärenden, diskutera med partikollegor etc. Le-
damöterna framhåller också att mer tid behövs fär att kunna göra besök i verksamheten,
välja intresseområden och att skaffa sig mer kunskap i de sakfrågor som nämnderna an-
svarar för.

Framtiden

Nämnderna anger var för sig flera frågor som kommer att påverka fönnsättningama för
verksamheten. Nämnderna genomför omvärldsbevakningar som grund för sin planering av
arbetet med för att förbättra verksamheten och anpassa den till de förändringar som sker.

Flera nämnder ser det som angeläget och intressant med den kommande översynen av
nämndsoreanisationen. Översynen inteds med en utvärdering av den nuvarande organisa-
tionen. Översynen kommer att vara klar till våren.



Arbets- och näringslivsnämnden

Övergripande

Nämnden arbetar mot vision 2020 genom framtaaande av utvecklingsmål för verksamhe-
ten i förslaget till Mål- och resursplan 2010-2012. 1 detta sammanhang har nämnden tagit
hänsyn till vad som står i visionen. Dessutom bedrivs det inom nämndens verksamhetsom-
råde projekt som hela tiden stödjer tankarna i visionen, exempelvis Arbetskraftsprojekt
och Förstudie Nissadaten.

Reglemente och delegationsordning år tydliga och justeras om några otydligheter uppstår.

Ekonomi

1stort sett harmoniserar mål och budget fömtom når det gälIer försörjningsstöd. Försörj-
ningsstödet är underbudgeterat och har varit så i flera år. Nåmnden har tagit beslut om att
redovisa försöjningsstödet i en särskild ordning. Underhållsinvesteringar i hallar finns
inte inom budget och här har nämnden föreslagit en förändring framöver.

Kostnadema för försörjninesstöd för unga individer kommer att öka eftersom många inte
är med i arbetslöshetskassan. Nänmden råknar med att framöver behöva ytterligare medel
för försönningsstöd.

Nämndens ledning och styrning

Beslut kring mål och resursplan är styrande beslut för verkställigheten och till detta kom-
mer beslut om serviceåtaaande och utvecklingsmål. Nämnden och kontoret kommer under
2009 ta fram rutiner och verksamhetsplaner så att man kan följa Mål- och resursplanen
fullt ut från 2010. Efter Usskiftet ska uppföljning av mål kunna ske eenom en kvalitets-
analys bland annat genom att nömnden kommer att genomföra kundundersökningar.

Nämndens uppföljning

Vid varje nämndsmöte redovisas det ekonomiska utfallet. Vid bokslut och delårsbokslut så
redovisas både kvalitet och ekonorni. Dessutom redovisas försönningsstödet i särskild
ordnine fyra ear per år.

Förvaltningens organisation och personal

Ansvar och befogenheter är tydliga och delegationsordnineen är genomarbetad och funge-
rar väl. Organisationen utgår från att individer ska vara självforsörjande och nämnden
stödjer det genom kompetens (Lärcentrum), hälsa (Hälsocentrum Ömahallen) och eenom
arbetsmarknadsåtgärder, försörjningsstöd och näringslivskontakter.

Sjukfrånvaro och arbetsmiljö redovisas inte direkt titl nänmden. Detta sker i samband med
års- och delårsbokslut. Statistiken på sjukfrånvaron inom arbets- och näringslivsnämnden
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inkluderar också personer som deltar i arbetsmarknadsåtgårder. Detta faktum påverkar
siffroma i en negativ riktning. Därför är det viktigt att redovisningen sker separat när det
gäller den ordinarie verksamheten och de olika arbetsmarknadsåtgärderna.

När det gäller rekryteringssituationen så förs en dialog med AU vid behov.

Nämnden har inga svårigheter att rekrytera personal. Tidieare var det svårt att rekrytera
socialsekreterare, men nu söker många även om de saknar erfarenhet.

Nämndens arbetsformer

Nämnden uppger att de har bra arbetsformer och att de fiesta ledamöter är med i diskus-
sionerna. Samarbetet med andra nänmder sker främst genom ordförandemötena. Arbets-
och näringslivsnänmdens AU har haft ett möte med samhällsbyggnadsnämndens AU. Det
sker mycket samarbete mellan tjänstemän på de olika kontoren.

Samverkan med öppenpsykiatrin och familjeenheten uppges fimgera bra.

Framtiden

De viktigaste frågorna inom nämndens område är: unedomsarbetslösheten, försörjnings-
stödet, tillväxteentrum och att ta frana en fo1khälsoplan för Hylte kommun tifisammans
med Landstinget Halland.

Nämndens pågående och planerade projekt är arbetskraftsinvandring, förstudie Nissada-
len, ungdomslots, företagsamma Bolmen och landsbygdsutveckling i Skandinavien.

Arbetskratsinvandringen från Holland uppges liega lågt för tillfället. Hylte kommun har
gått upp cirka 100 placeringar på "Näringslivslistan".

Barn- och ungdomsnämnden

Övergripande

Nämnden har ett tydligt uppdrag i speciallagstiftnineen. I Vision 2020 anges bland annat
att utbildningen ska hålla en hög standard med jämställdhet och elevdemokrati. Nämnden
har särskilt tatt fasta på demokrati och likabehandling. Demokrati och likabehandling
skall genomsyra alla verksamheter, från förskolor och uppåt i åldrarna, men speciellt fo-
kus har laets på Ömaskolan. Att Örnaskolan uppmärksammats särskilt beror på att här
finns kommunens enda högstadium. Även personal och nämnd ingår. Nänmden anser det
viktigt med bemötandet hos alla.

När det gäller den elevsociala situationen har varje rektorsområde t'ått ett särskilt uppdrae
om att stötta barn ' centrum.

Nämnden försöker fa kvalitetsredovisningarna från skolorna mer lika. Nämnden har gjort
kvalitetsanalyser som nyligen redovisats i nänmden.



Ekonomi

Mål och budget harmoniserar i stort. Prognosen för 2009 uppgår efter fem månader till
plus 1,8 rrinkr. Nämnden har reviderat sina serviceåtaganden. Man upplever det svårt att
skapa en direkt koppling mellan prestationer, ekonomin och kvaliteten. Möjligen skulle
nämnden kunna satsa mer på förskoleverksamheten eenom flera med utbildning till för-
skollärare. För närvarande är det brist på utbildade förskollärare i Hylte.

Nämnden räknar med att ökade kostnader som avser samhällsbyggnadsnänmdens tjänster
(cirka 1,3 nmkr) kommer att kunna inrymmas i budgeten.

Nämnd och förvaltning arbetar mycket med att så tidigt som möjligt upptäcka barn och
elever som är i behov av extra stöd. Nämnden anser sig förstå vikten av tidig upptäckt
Sådant som eodtogs tidigare är nu inte längre accepterat och det är viktigt att skolan sam-
arbetar med IFO. Samarbetet är utomordentligt sedan man "rivit murama" och har lokaler
nära varandra. Även med Mödmvårdscentralen och Barnavårdcentralen är samarbetet gott.
Utbildade förskollärare är en fördel när det gäller tidig upptäckt.

Nämndens ledning och styrning

Nämnden arbetar med att bryta ner målen med uteånespunkt i vision 2020 för att få dem
tydliga och mätbara. Ett exempel som diskuteras är målet med barnomsorg inom 4 måna-
der. Hur ska nämnden se på förstahandsahernativet, är det rimligt att erbjuda plats långt
bort från hemmet.

Nämnden har reviderat sina serviceåtaganden för förskolan och skolan. IFO kommer att
revideras under 2010.

Nämndens uppföljning

Nämnden behandlar mäluppfyllelse i delårsrapport och bokslut och följer upp servicenta-
ganden vaije år. Detta redovisas till fullmäktice.

Ekonomin följs upp varje månad.

Juni 2008 gav nämnden 10 utredningsuppdraci till förvaltningen, vilka skall redovisas un-
der 2009. Nämnden följer också upp verksamheten genom enkäter, kvalitetsredovisninear
och statistik från skolverket. Nänmdsledamötema är faddrar som besöker enheterna och
informerar sig om verksamheten.

Förvattningens organisation och personal

Nämnden ser regelbundet över sin delegationsordning.

Det administrativa stödet är litet i förvaltningen, viLket får till följd att mycket administra-
tion skötas av rektorerna. Nänmden har draeit in en rektorstjänst och anställt en utredare.



Det behövs fier förskollärare. 1 övrigt fimgerar förvaltningen bra.

1 samband med diskussionen om att lägga ner skolor vat det flera anstälida som mådde
daligt Det förekom en del sjukskrivningar till följd av detta. Nämnden har haft samråd
med personalenheten och situationen har förbättrats. Sedan försäkringskassan skärpte kra-
ven på intyg för vård av barn så ökade sjukskrivningarna för egen sjukdom.

Nämndens arbetsformer

Ansvarsfördelningen mellan nämnden och förvaltnineen är tydlig. Ledamöterna är faddrar
för olika enheter och har egna "befogenheter" att besöka enheterna.

Nämnden försöker att arbeta och diskutera fillsammans så mycket som möjligt. Diskus-
sionerna har ökat efterhand och samarbetsklirnatet i nämnden har blivit mycket bra. Tidi-
eare kunde ett ärende presenteras på mötet och ledamöterna hann följaktligen inte med att
diskutera ärendet i partigruppen. Sådant förekommer inte längre utan i dag är ledamöterna
väl förberedda. Barn- och utbildningsnämnden vill utveckla samarbetet med Samhälls-
byegnadsnämnden och veta mer vad olika tjänster egentligen kostar. Samarbetet med Om-
soresnämnclen är mycket bättre nu.

Framtiden

Byggnation av Örnaskolan kommer att vara en betydande projekt framåt. Ambitionen att
lotsa eleven hela vägen från förskola och mot högskola är också viktig. Nämnden kommer
att fortsätta sitt arbete med att utveckla tidiea insatser.

Omsorgsnämnden

Övergripande

Nämnden har utgått från Vision 2020 och ledorden framtidstro, delaktiehet, stolthet, akti-
vitet och trygghet samt kommunens fem övereripande fokusområden styming och ledning,
personal, hållbar utveckline, samhällsutveckling och finansiella mål.

Kommunkompassen som genomfördes 2008 har en koppling till kommtmens fokusområ-
den. Av denna framgår bland annat förbåttringsområden.

Ekonomi

Nämnden tror att man klarar verksamheten inom budgeten år 2010, men år osäker när det
gäller kosten. Budgeten för kosten var 5.3 miljoner kronor. Kommunens beslut i maj i år
innebar att nämndens kostnader ökar till 8.9 miljoner kronor. Det finns också ett viss bort-
fall av intäkter för att antalet sålda portioner minskat. Man anser det bra att man nu vet
och far betala för de faktiska kosMaderna. Kostnader för arbetskläder kan påverka budge-
ten för år 2012.
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Det framtida resursbehovet kommer bland annat att påverkas av:
• Kostnaderna inom socialpsykiatrin, nämnden räknar med att kostnader för bostadsstöd

kommer att öka.
• Boendeformer inom LSS behöver kompletteras med serviceboende. Behovet fmns re-

dan nästa år av fyra boenden.
• Ar 2011 eller 2012 kommer en ny LSS-lag. Troligen kommer det att innebära nya

kostnader för kommunerna.
• Multiresistenta bakterier blir ett allvarligare hot mot verksamheten. Detta berör städ,

provtaening och vårdhygien.
• Pandenner.

Nämndens ledning och styrning

Nämnden har utarbetat serviceåtaganden för Omsore i hemmet, Boende, Anhöriestöd, Bo-
stad med särskild service — LSS samt Stöd och service i hemmet LSS.

Nämndens styrande beslut utgår från serviceåtaganden och har utvecklat sin styrning ut-
ifrån dessa bland armat tagit fram kvalitetsindikatorer som kommer att följas upp. Kvali-
tetsindikatorerna är inte klara för alla serviceåtaganden.

Nämnden gör också omvärldsbevakning kopplat till kommunens mål- och resursplan samt
rekryterine och kompetensförsörjning for att skapa attraktiva arbetsplatser.

Nämndens arbete med kvalitetsarbete omfattar bland annat kvalitetshandledare. studiecirk-
lar och en controllergrupp.

Nämnden har sökt upp samtliga personer i kommunen som är 79 år.

Nämndens uppföljning

Hösten 2008 gjorde nänmden en enkät till 500 ornsorgstagare och anhöriga. Utifrån resul-
tatet ska varje personalgrupp göra en handlingsplan. Nämnden har angett vissa frågor som
ska behandlas i handlingsplanerna. Nämnden kommer att få en redovisning av handlings-
planerna.

En motsvarande enkät kommer att genomforas inom LSS hösten 2009, men med andra
metoder.

Omsorgsnänmden följer upp Mål- och resultatplanen varje månad. Vid dessa tillfällen
etirs också en ekonomisk proenos. Nämnden far varje månad information om beviljade
timmar och tillgängliga platser inom särskilt boende och korttidsplatser.

Nämnden jämför kostnader med andra liknande kommuner. Av detta vet nämnden till ex-
empel att kostnaderna for äldremnsorgen lieger nåeot över genomsnittet och lägre för
handikappomsorgen.
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Förvaltningens organisation och personal

Nämndens delegationsordning är känd i förvalmingen och är ett levande dokument.
Nämnden har arbetat med att göra roller, med ansvar och befogenheter, tydliga under tre
år samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Nä.r det gäller arbetsmiljön finns en väl funge-
rande rapportering.

ICompetensutveckling bedrivs reeelbundet med exempel som vardagsrehabilitering, de-
mensvård, socialt innehåll, validering till undersköterska och gemensam värdegrund.

Nämndens arbetsformer

Nänmden fdrsiiker få till sig aktuella kunskaper på utvecklinesdagar under höst och vår.
Ledamöter uppger att de borde vara ute mer i verksamheten, de känner sig välkomna men
har svårt att få tid.

Partierna har gruppmöten eller telefonkontakt irman sammanträden. Informationen infor
sammanträdena är bra. Handlingarna kommer till ledamöterna på fredagen innan samman-
trädet på onsdagen, vilket kan vara väl kort tid. Närvaron för ledamöterna är hög.

Nämnden samverkar med andra nämnder i enskilda frågor, till exempel med barn- och
ungdornsnämnden och samhällsbyggnadsnärnnden om kosten.

Framtiden

Nänmden kommer art arbeta med att skapa tydligare kundfokus, eftersom framtida äldre
kommer att ställa andra krav på verksamheten än dagens äldre. Nämnden kommer också
att behöva möta en ökad konkurrens av arbetskraft. hniktnine mot mer förebyggande in-
satser kommer också att öka.

Nämnden ser fram mot utvärderingen av den nuvarande organisationen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Övergripande

I mål- och resursplan för 2010-2012 ska kommunen ha 11 000 invånare år 2090 Nämn-
dens uppgift är att ha en god planberedskap for att bostäder ska kunna byggas och indu-
strier etableras. Fem miljoner är avsatta För attraktiva bostadsområden.

Först i år har nämnden lyft fram visionen i mål- och resursplan. Nänmden har avsatt medel
for exploatering — kan ta fram vissa tomter snabbt som vi kan erbjuda. Det är dock hela
kommunens ansvar att marknadsföra oss bättre. Nämnden hoppas på att strandskyddsreg-
lerna ska ändras så att vi kan erbjuda attraktiva tomter.
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Ekonomi

Nänmden har begärt tilläggsanslag för Ömaskolan. I nämnden diskuteras ofta invester-
ingsbehoven, till exempel sanering av VA-nät (ligger på en förnyelseffilet på 150 år) och
reningsverket i Hyltebruk.

Mål och budeet harmoniserar inte — att spara energi kräx er bland annat medel til1 invester-
inear. För våra vägar finns det en underhållsskuld, förnyelsetakten är på 25 år på belägg-
nine, motsvarande 1.9 miljoner kronor per år.

Nämnden har en investeringsvolym på 150 miljoner kronor och en relativt bra balans. Stor
volym för så liten fikvaltningsorganisation. Nåmnden har dock förhållandevis lite pengar
och få tjänster för tillsyn inom miljoområdet. Länsstyrelsen har tagit över tillsyn som mot-
svarar 0.5 tjänst.

Nämndens ram anges vara för liten redan när den nya nämndsorganisationen startade. Den
första tiden eick åt till att förstå och hänga med i budgetförfarandet med mera. Nu, en bit
in i 2009, förstär man processen.

Nämnden kommer att nå balans för kostverksamheten. Priserna tör kosten har räknats upp,
transportkostnadema har halverats och antalet anställda har minskat. Nämnden har startat
ett jämförande arbete med Vara kommun som anses ha mycket ffig kosMad för kostverk-
samheten. Hittills har man kommit fram till att kostnaderna för personal och råvaror är
relativt lika.

Nämndens ledning och styrning

För mycket tid har ägnats åt operativa frågor — särskilt kosten har tagit tid — och för lite åt
framtidsfrågor. Nämnden har tagit fram en ny renhållningsplan och tidigare en vindkrafts-
plan.

Enliet förvaltningschefen har nämnden börjat styra verksamheten mera, vilket underlättar
arbetet för förvaltningen.

I mål- och resursplan talar nämnden om vad man vilI med verksamheterna.

När det gäller vägffireningar så är nänmdens ambition att reglera forhållandena under
planperioden, klart senast 2012. Lantmäteriet har anlitats och nämnden kommer att få ett
förslag i jimi 2009.

Nämndens uppföljning

Målupp&Ilelsen behandlas i bokslutet även om det främst är en koncentration på budget
och ekonomin.

Nämnden följer upp serviceåtaganden varje år. Detta redovisas till fullmäktige.
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Följer upp ekonomin varje månad när nanmden får en ekonomisk rapport. Nu i april var
ekonomin i balans.

Förvaltningens organisation och personal

Det finns ett efiersatt behov av tillsyn inom miljöområdet. Det är svårt att rekrytera jäns-
temän till kommunen. Det är skillnad i ambitioner för tillsynen mellan fdrvaltning och
nämnd. Tillsynsnärtmden har inte framfört några klagomål till samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningsorganisationen har funnit sina former. Det fungerar bra även om det verkar
vara mycket att göra. Det är dock verksamheter som är skilda från varandra - vatten, plan-
lösning, städ och kost. Nämnden tar aktiv del i hur förvaltningsoreanisationen fungerar.

Avgifisfmansierade verksamheter (renhållning och vatten) har samlats i en egen enhet och
trafikfrågor i en sektion, vilket gjort förvaltningsorganisationen mer renodlad och klar

Omsättningen av chefstjänstemän gjorde det krångligt för nämnden som förlorade ett år.

Nämndens arbetsformer

Sammanträdestidema har varit långa men blivit bättre. Nänmden gör få besök ute i sam-
hället.

Nämnden har taeit en ny delegationsordning. Beslut anmäls till nämnden. Delegationen
till arbetsutskottet är begränsad. Det fmns en respekt mellan nämnd och förvaltning. Frå-
ean om anlitande av konsult för Örnahallen diskuterades.

Förberedelser till sammanträden sker inom partigrupperna. Ersättare anger att de vill ha
ärendelistan inför arbetsutskottets möten, vilket gör att de kan ta kontakt med ledamöter i
arbetsutskottet om de vill det.

Tanken var att ledamöterna skulle välja intresseområden, men detta har inte gjorts. Miljö-
ärenden tar stort utrymme/tid på sammanträdena. I några fall har nämnden gjort studiebe-
sök.

Ledamöterna i nämnden vill ha mer utbildning i frågor som rör nämndens verksamheter.

Framtiden

Förra året gjorde nämnden en omvärldsbevakning.

Den närmaste tiden kommer nämnden att särskilt hålla ett öga på den ekonomiska utveck-
lingen, följa utvecklingen för kostverksamheten samt arbeta med Örnaskolan och Örnahal-
len.

Arbetet med ett nytt reningsverk kommer att ta mycket tid. Detta ska stå klart 2012.
Nämnden kommer att undersöka möjligheten att få EN-medel för att rena Nissan Närnn-
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den kommer också att söka samarbete med andra kommuner, till exempet när det uäller
bioeasanläggnine.

Frågor som ligger längre fram är resecentrum, biobränsle och sluttäckning av deponin.

Tillsynsnämnden

Övergripande

Nämndens uppgift är att ha tillsyn av kommunens egen verksamhet, til1 exempel VA och
miliö. Nämnden tillkom för att undvika jäv. Nämn.den anser att syftet i sig är bra men att
det i princip är tveksamt om man kan undvika jäv inom samhällsbygenadskontoret.

Tillsynsnämndens delegationsordning är fastställd eemensamt med samhällsbyggnads-
närtmden.

En utvärdering av nämnd/förvalining startar under 2009. Under 2010 ska ett parlamenta-
riskt arbete starta med uppgift att vara klart före nästa val.

Nämnden är inte med aktivt i kommunens visionsarbete. Tror att chefer i kommunen trött-
nar eftersom det ofta förekommer stridigheter mellan politiker.

Ekonomi

Nämnden har begärt av fullmäktige att fa höja aveiftema men inte fått nåeot eehör för det-
ta.

Nämndens budget avser endast nämndens egen verksamhet. Budgeten för förvaltningen
finns inom samhällsbyggnadsnänmdens budget.

Behovet av resurser bygger på SKL:s normer för tillsyn. Enligt denna bör antalet tjänster
vara 5.3 i Hylte kommun, medan den idag är 3.25 tjänster.

Nämnden prioriterar verksamheten genom att ta mgångspunkt i komnaunfullmäktiees ser-
viceataeanden och de som betalar fast aveift för titlsynen.

Nämndens ledning och styrning

Nämndens styrning sker genom att planera för arbetet med hjälp av tillsynsplaner. Det
finns aktuella tillsynsplaner för 2009.

Nämnden och miljöchefen arbetade mycket nära varandra i början av mandatperioden. En
stor de1 av arbetet bestod i att utarbeta egna kontrollprogram. Nu är denna del av arbetet
väsentliet lugnare.
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Tillsynen inom livsmedel har utökats, djurtillsynen har taeits bort från kommunerna och
alkoholharkotikainikotin är nya tillsynsområden.

Tillsammans med Region Halland och övriga kommuner i länet sker ett Mbyte av erfaren-
heter och utveekling av nyckeltal för verksamheten. Från jämförelser vet man att antalet
utförda inspektioner i Hylte kommun ligger på lägre nivå än övriga kommuner i Halland.

Nämndens uppföljning

Samhällsbygenadskontoret svarar samlat för uppföljning av verksamheten och rapporterar
derma till samhällsbyggnadsnämnden. Tillsynsnämnden har, enligt dem själva, gjort det
lätt för sia.

Nämnden når målet i servieeåtagande med högst sex veckors handläggnianstid.

Förvaltningens organisation och personal

Nämndens anser att förvaltningen är underbernannad. Det är svårt att få tjänstemän att
stanna kvar i kommunen. Det händer relativt ofta att tjänstemän som rekryterats starmar en
kort tid i kommunen.

Hylte kommun är för liten för att karma ha kompetens inom vissa specialiteter. Tillsyns-
nämnden kan tänka sig samarbeta med närliggande konmmner. Har försökt diskutera derta
tidigare, men har inte lyckats. Nämnden kommer att ta ny kontakt med Gislaveds kom-
mun Ett eventuellt gemensamt arbete med andra kommuner är en fråea för politikerna.

Nämndens arbetsformer

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Nästan alltid är det tre ordinarie och två
ersättare på nämndens sammanträden.

Nämndens beredning består av ordförande och vice ordförande. Detta blir Ete knepigt ef-
tersom hela nämnden är ytterligare en (1) person.

Kontorschefen för samhällsbyeenadsnämnden är inte med på tillsynsnänmdens samman-
träden.

Framtiden

Det viktieaste för tillsynsnämnden är att man framåt ser över kommunens organisation.



Kommunstyrelsen

Övergripande

Kommunstyrelsens reglemente år i huvudsak bra. Styrelsen arbetar aktivt med de frågor
som har kommit upp och efterhand korrigerat sitt reglemente.

Styrelsen arbetar med visionen vid de tillfållen som delårsbokslut och bokslut behandlas.
För de fiesta områden är kommunen på god väg. För befolkningsutvecklingen är det en
neeativ utveckling med -4 invånare hittills i år, vilket ska ställas mot målet med en ökning
på 40-50 personer.

Marknadsföringen diskuteras i kornmunstyrelsens samråd med nämnderna, främst arbets-
och näringslivsnämnden och samhållsbyggnadsnämnden. Dessa båda nänmder har utveck-
lat ett eget samråd utan kommunstyrelsens ledande arbete.

1 grunden har kommunen en stabil ekonomi, en bra rankning enligt svenskt näringsliv och
personal med liten och minskad sjukfrånvaro.

Invånarnas delaktiehet har varit stor när det gäller planarbetet för vindkraft. Andra former
för invånarnas delaktighet och politikers dialog med medboreare är öppet forum allmän-
hetens frågestund i fullmäktige och öppet café med politiker inför fullmäktige. I dernokra-
tiberedningen diskuteras bland annat hur kommunen ska arbeta med medborgardialoger
och hur politikeinas mandat för detta ska se ut samt hur yngre personer ska kunna engage-
ras i politiken. Ansvaret fiir medborgardialog ligger också inom respektive parti.

Ekonomi

I princip håller nåmnderna sina budgetar och kommunen når sina ekonomiska mål. Kom-
munen når också de mål som är kvantifierbara. När det gäller de mer kvalitativa målen
fmns alltid mer att göra. Kommunens avstämning av kvalitet ses som ett utvecklingsområ-
de.

En del större ekonomiska projekt och åtaeanden är Örnaskolan, avloppsvatten och pen-
sionsskuld. På lång sikt får kommunen fårre elever i gymnasieskolan, vilket medför lägre
kostnader.

Allmänt sett har kommunen en låg skattenivå. Eventuellt finns det en acceptans att höja
skatten om det går att få förståelse från medborgarna. tinder 2010 och 2011 verkar den
ekonomiska situationen hanterbar. Kommunen har dock några utmaningar framför sig,
exempel målsättning för och resurser till förskolan.

Hylte kommun har en regelbundenhet i processen med styrning och uppföljning.
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Kommunstyrelsens egna verksamheter

Kommunstyrelsens egna verksamheter år bibliotek och räddningstjänst. För biblioteken
har styrelsen antagit serviceåtaganden och fullmäktige har antagit en biblioteksplan.
Kommunstyrelsen är räddningsnämnd.

Konmiunstyrelsen har antaeit riktlinjer för ekonomi och personal.

Kommunstyrelsens ledande och samordnande uppgift

Kvalitetsarbetet och serviceåtagande är en del i arbetet att göra rätt saker i kommunen, en
styrning för att välja att använda pengarna till rätt saker. Det är också här som nämnderna
har ett ansvar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffar nämndernas presidier i budgetbetet, när nänmder-
na redovisar resultatet från sina omvärldsbevakningar. Kommunstyrelsen har tvä samråd
per år med nämnderna, vilket man ser som mer öppna diskussionstillffillen. Innehållet och
kvaliteten i samråden har blivit bra, bland annat för att kornmunstyrelsen förbereder sig
med frågor.

Ordförande i kommunstyrelsen har regelbundet ordförandeträffar med nämndernas ordff -
randen. Representanter i nämnderna är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen, vilket
tillför styrelsen information.

Kommunstyrelsens arbete med att verkställa fullmäktiges beslut och bevaka att fallmäkti-
ges beslut verkställs är inte helt tillfredställande. Det finns en handlinesplan för detta, som
bland annat innehåller ett bättre dokumenthanterinessystem.

Kommunstyrelsens arbetsformer

Den mesta informationen från tjänstemännen lämnas på arbetsutskottets sammanträden,
även om omfattningen av föredragninear från tjänstemän är begränsad.

Oppositionens ledamöter far inte tillgång till information på samma sätt som majoriteten.
Ersättare har möjliahet att närvara på styrelsens sammanträden. De flesta är dock fritids-
politiker och ffr förlita sig på de partikollegor som kan närvara i större utsträckning.

Ledamöterna i kommunstyrelsen är ledamot i nåaon av kommunens nämnder och medlem
i ett parti.

Framtiden

Under hösten 2009 sker det första steact i utvärderingen av den nya organisationen. Detta
stee i utvärderingen innehåller två delar. I den ena kommer samtliga anställda att få ta
fram tre positiva saker med den nya organisationen och tre saker som de vill ändra på och
i den andra delen får alla besvara en enkät om omorganisationen.
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1 det andra steget sker en parlamentarisk utvärdering. Denna kommer att ta vid under vä-
ren 2010.

Nu närmast diskuterar kommunstyrelsen rollema och ansvaret när det gäller tillsynsverk-
samheten och operativ verksamhet Tillsynsverksamheten kan komma att ske i samverkan
med annan kommun.




