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Redogörelse över granskningsverksamheten revisionsår 2009 

1 Granskning av årsredovisning 
I vårt uppdrag ingår bl.a. att pröva om räkenskaperna är rättvisande samt att årsredovisningen är 
upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8) samt kompletterande uttalan-
den och normeringar från Rådet för kommunal redovisning, Redovisningsrådet samt Bokfö-
ringsnämnden. Vi skall också avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om (KL 9:9a). Bedömningen ska biläggas 
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 
 
I stort skall följande revisionsfrågor besvaras; 

– Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall i förhållande till fastställda 
mål och ekonomiska ramar, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?  

– Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige fastställt avseende god 
ekonomisk hushållning? 

– Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskra-
vets regler? 

– Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, 
rekommendationer och god redovisningssed. 

 
Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

– förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) 
– resultaträkning 
– kassaflödesanalys 
– balansräkning 
– sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

1.1 Vår bedömning av 2009 års resultat och redovisning 
Sammanfattningsvis bedömer vi 
att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finan-
siering och den ekonomiska ställningen.  
att årsredovisningens i all väsentlighet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning. 
att balanskravet uppfyllts samt 
att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad 
enligt god redovisningssed.  
 
Därtill är vår uppfattning att kommunen fortsätter att ha en god standard när det gäller följsamhet 
och tillämpning av aktuella redovisningsprinciper. Den ekonomiska översikten i förvaltningsbe-
rättelsen ger också en god bild av kommunens resultat och ställning. 

1.1.1 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 
När en verksamhet bedrivs med God ekonomisk hushållning används pengar och övriga resurser 
på ett effektivt sätt.  
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Fullmäktige har inte på ett tydligt sätt antagit mål avseende God ekonomisk hushållning utifrån 
ett verksamhetsperspektiv. I budget 2009 och ekonomisk plan för 2010-2011 anges dock att 
fullmäktige har fem övergripande målområden som varit utgångspunkt för nämndernas inrikt-
ningsmål. Inriktningsmålen är i sin tur nedbrutna i effektmål och därefter i verksamhetsmål.  
 
Ett verktyg för att uppnå God ekonomisk hushållning är tydliga, mätbara och utvärderingsbara 
verksamhetsmål. I årsredovisningen ges en sammanfattande bedömning att 78% av de 66 ef-
fektmålen är uppfyllda – helt eller delvis. Redovisningen av måluppfyllelse i den externa årsre-
dovisningen är egentligen för knapphändig för att kunna bedöma om den är rättvisande – fylliga-
re motiveringar finns däremot i nämndernas redovisningar.  
 
Problemet med att formulera mål avseende God ekonomisk hushållning liksom med redovis-
ningen av verksamheternas måluppfyllelse delar vår kommun med flertalet kommuner i landet. 
Senast vid arbetskonferensen i Arild fördes emellertid en diskussion om hur målstyrningen kan 
vidareutvecklas. Bland annat diskuterades förändringar i målstrukturen i riktning mot att å ena 
sidan använda sig av taktiska och strategiska mål i ett koncernperspektiv (s.k. kommunstyrelse-
mål) och å andra sidan mål som, liksom nu, är viktiga för den politiska styrningen av fortlöpande 
verksamhet. En förändring i sådan riktning kan kanske visa sig vara ett sätt att närma sig lös-
ningen av problemet med styrning och uppföljning av God ekonomisk hushållning.   

1.2 Sammanställd redovisning i delårsrapporten 
Vi vill återigen uppmärksamma fullmäktige på att delårsrapporten saknar en sammanställd redo-
visning vilket omöjliggörs av att Laholmshem AB – men också Laholms biogas AB – har en från 
kommunen avvikande rapporteringsperiod. Vår uppfattning är att rapportperioden bör samordnas 
inom ”koncernen” för att därmed skapa förutsättningar för en sammanställd redovisning även i 
delårsrapporten. 

2 Ansvarsprövning 

2.1 Utgångspunkt  
Enligt kommunallagens 6 kap. 7 § skall nämnderna var och en inom sitt område se till att verk-
samheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de före-
skrifter 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. 
Nämnderna skall också verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. 
 
I Budget med ekonomisk plan som fullmäktige fastställer varje år läggs grunden för nämndernas 
s.k. förvaltningsansvar dels i form av den ekonomiska ram inom vilken verksamheten skall be-
drivas, dels de mål som skall uppnås. Fullmäktige har också förtydligat att ekonomin är den yt-
tersta restriktionen vilket innebär att ambitionsnivån måste anpassas till de ekonomiska förutsätt-
ningarna.  
När det gäller nämndens ekonomiska ansvar binds det på nämndsnivå. Det innebär att ansvars-
prövningen avseende ekonomi i första hand handlar om att nämnden inte överskrider den ram 
som tilldelats av fullmäktige men också att resurserna används effektivt. 
 
Det är alltså nämndernas ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verk-
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Tillräcklig intern kontroll innebär att man 
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på en rimlig nivå har säkerställt att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt, att rap-
portering och information till nämnden om verksamhet och ekonomi sker och är tillförlitlig samt 
att lagar, föreskrifter etc. efterlevs. 
 
I fullmäktiges ”riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning” beskrivs kommunens styrsy-
stem. Om dessa riktlinjer följs är det troligt att nämnderna i stor utsträckning tillgodoser kravet 
på att ha tillräcklig kontroll. Men för att tillgodose kravet fullt ut måste nämnderna också säker-
ställa att verksamhetens administrativa rutiner och system är säkra, ändamålsenliga, dokumente-
rade samt tillämpas fullt ut. Den nuvarande formen för den politiska hanteringen av denna del av 
den interna kontrollen är de årliga besluten om respektive uppföljningarna av internkontrollpla-
ner. 
 
Mot denna bakgrund är det naturligt att det årliga och fortlöpande revisionsarbetet syftar till att 
på olika sätt följa upp tillämpningen av fullmäktiges riktlinjer för ekonomi- och verksamhets-
styrning, dvs. styrsystemet. Årets uppföljning ger sammanfattningsvis följande resultat.  

2.2 Resultat  

2.2.1 Nämndernas arbete med nämndsplan 
Under våren avsätter nämnderna tid för överläggning kring kommande års förslag till nämnds-
plan. Något olika arbetssätt används, allt från tid vid ett eller fler ordinarie sammanträden till sär-
skild arbetskonferens. I juni fattas de formella besluten. Därmed har det skapats förutsättningar 
för nämndens ledamöter att i diskussioner påverka nämndplanens innehåll. Intrycket är att det 
”stora jobbet” gjordes för ett par år sedan, nämndsplanarbetet karaktäriseras allt mer av mindre 
justeringar, förtydliganden eller skärpningar av den politiska viljan. Eventuellt uppnådda mål tas 
bort. Det finns också exempel på att man ersatt mål för enskilda verksamheter inom sitt ansvars-
område med gemensamma mål för två eller flera verksamheter vilket i praktiken också blir ett 
stöd för ett integrerat utförande av verksamheten. 
Vår uppfattning är att nämndernas sätt att arbeta med sina nämndsplaner ger förutsättningar för 
god delaktighet för nämndens ledamöter. Även om verksamhetschefen bistår med verksamhets-
kunskap samt praktisk hantering (formuleringar och utformning) är vårt intryck att nämndspla-
nernas innehåll överlag är ett uttryck för den politiska viljan. 
 
Slutligen kan noteras att det med åren har blivit betydligt vanligare med att nämnders presidier 
mer eller mindre regelbundet kommer samman för överläggningar i gemensamma frågor – vilket 
givetvis är en positiv utveckling. Så här långt är dessa överläggningar inte ett led i nämndsplane-
processen. 

2.2.2 Nämndernas beslut om internbudget  
Nämnderna skall fastställa internbudget för verksamheterna. Vi har noterat att det är vanligare att 
det sker i februari månad än i januari. Vi har också kunnat notera att det är sällsynt att det sker 
omprioriteringar av större betydelse mellan åren. 
Med tanke på syftet med att fastställa en internbudget borde de egentligen fastställas innan verk-
samhetsåret påbörjas. Ytligt sett borde det, med tanke på att fullmäktige fastställer de ekonomis-
ka ramarna för kommande år i november, vara möjligt att tidigarelägga nämndernas beslut om 
internbudget. Frågan är om det finns praktiska hinder för en sådan förändring?  
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2.2.3 Verksamhetsplan och uppdragsavtal 
Enligt fullmäktiges riktlinjer skall en verksamhetsplan upprättas. I verksamhetsplaner beskriver 
verksamheterna hur man ska arbeta för att nämndsplanens mål skall nås samt vem (vilken verk-
samhet) som ansvarar. Om samverkan mellan två eller flera verksamhetschefer är en förutsätt-
ning för måluppfyllelse skall det dokumenteras i ett uppdragsavtal. 
 
Verksamhetsplanen skall inte fastställas av respektive nämnd. Däremot är det rimligt att den re-
dovisas för nämnden – helst innan verksamhetsåret påbörjas - och att nämnden också ges ut-
rymme att ge sin syn på om dess verkställighet kan leda till måluppfyllelse. Sådan ”kvittering” 
av nämndsplanen sker också i de flesta av nämnderna. Vi rekommenderar att det framgår av 
protokoll att så sker – men dock inte som beslutsärende. 
 
Uppdragsavtal enligt fullmäktiges definition förekommer ännu inte som ett led i verksamhets-
styrningen. 

2.2.4 Nämndernas uppföljning 
Det har med åren blivit allt vanligare att verksamheterna lämnar verksamhetsinformation vid 
nämndernas sammanträden. Detta sker vanligen under punkten ”berednings/ informationsären-
den” på dagordningen och uppfattas allmänt som nämndens fortlöpande verksamhetsuppföljning. 
Överlag är nämndernas uppfattning att man därmed är väl informerade om den verksamhet man 
har ansvar för och dess aktuella frågor.  
Därutöver kan man av protokollen också utläsa att det förekommer beredande diskussioner i 
nämnden innan man vid ett kommande sammanträde fattar beslut.(Avsikten med att ta bort ar-
betsutskotten inför föregående mandatperiod var att öka delaktigheten och engagemanget i hela 
nämnden – bl.a. genom tidiga beredningar i viktigare frågor). 
 
Det är i och för sig bra att nämnderna på det beskrivna sättet informeras om och kan diskutera 
den verksamhet som man har ansvar för. Enligt vår bedömning bör emellertid den fortlöpande 
rapporteringen/redovisningen i väsentligt större utsträckning relateras till nämndsplanens mål. 
En sådan förändring medför automatiskt en skärpning av den politiska styrningen av den verk-
samhet som bedrivs – förutsatt att målen är möjliga att följa upp.  
 
I flertalet nämnder, men inte alla, redovisas nämndens ekonomi varje månad. I någon nämnd re-
dovisas ekonomin enbart vid prognostillfällena (april, augusti).  
Fullmäktige har särskilt uttalat att vid befarat underskott skall nämnd redovisa åtgärder för att 
komma till rätta med sådant underskott – och, vilket ligger i sakens natur – även fatta nödvändi-
ga beslut. I anledning av prognos 1 uppmanade kommunstyrelsen barn- och utbildningsnämnden 
samt miljö- och byggnadsnämnden att senast 2 juni inkomma med sådana åtgärdsplaner samt ut-
vecklings- och näringslivsnämnden att inkomma med särskild uppföljning och prognos avseende 
kostnaderna för försörjningsstöd. I anledning av prognos 2 har åtgärdsplaner inte varit aktuella. 

2.2.5 Nämndernas ansvar för sin ekonomi 
Det ekonomiska resultatet för vår kommun är i stort en spegling av utfallet i flertalet kommuner. 
Nämndernas ekonomiska resultat 2009 är med ett undantag genomgående positivt eller enligt 
budget. Årets kostnadsutveckling understiger 2% och tål därmed definitivt att jämföras med de 
senaste årens. Vidtagna åtgärder redan under 2009 i avsikt att klara 2010 års sparbeting har haft 
sin betydelse för årets resultat. Sammantaget är vår bedömning därmed att nämnderna, genom att 
hålla sina ramar också tagit sitt ekonomiska ansvar.  
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Trots detta har vi funnit anledning att särskilt följa upp hur Osbeckgymnasiets ekonomiska situa-
tion handlagts av barn- och utbildningsnämnden.  

2.2.5.1 Hanteringen av Osbeckgymnasiets ekonomiska situation  
I vår redogörelse till fullmäktige föregående år (april 2009) konstaterade vi att Barn- och utbild-
ningsnämndens resultatfond – efter ett underskott om -2,1 mnkr. 2008 -  uppgick till -0,8 mnkr. 
Vår bedömning då var också ”att för barn- och utbildningsverksamheten var det fonderade un-
derskottet i princip s.k. felräkningspengar och borde kunna hanteras under 2009 bl.a. genom att 
snabbt anpassa Osbeckgymnasiets kostnader till de ekonomiska förutsättningar som resursför-
delningssystemet ger – en anpassning som enligt vår uppfattning borde ha inletts redan under 
hösten 2008.”  
 
Att nämnden som helhet redovisar ett överskott 2009 hänger definitivt inte samman med kost-
nadsanpassningar inom Osbecksgymnasiet. Snarare är det så att nämndens övriga verksamheter 
räddat nämndens ekonomi. Det underskott som gymnasiet genererade 2008 uppgick till 2,3 
mnkr. Gymnasiets resultat 2009 är drygt 7,6 mnkr och består av   
 en underbalanserad internbudget (anledningen till 2008 års underskott var inte åtgärdad), 
 en för optimistisk bedömning och därmed budgetering (-2,7 mkr) av antalet nya elever hösten 
2009 samt 
 en avvikelse avseende övriga kostnader med - 2,6 mkr. 

 
Det underskott som genererats under året är därmed 5,3 mnkr, dvs. mer än dubbelt så stort som 
2008. Den fråga vi ställt oss är naturligtvis hur nämnden förhållit sig till den ekonomiska infor-
mation som fortlöpande lämnats vid nämndens sammanträden och vilket eller vilka beslut som 
nämnden fattat i anledning av de negativa prognoserna för Osbeckgymnasiet. 
 
Det finns emellertid först anledning att påminna sig hur Osbecksgymnasiets ekonomi styrts.  
Fram till 2007 fick vårt gymnasium en anslagsbudget baserad på nämndens äskande till kom-
munfullmäktige. Så länge som man årligen tilldelades en sådan budget efterfrågades inte någon 
djupare kostnadsredovisning av exempelvis de olika programmens kostnader mm. Även om vårt 
eget gymnasium under många år successivt påverkats allt mer av att våra elever valde att studera 
i annan kommun, av friskolornas inträde på arenan och dessutom av elevtappet i samband med 
att Båstad startade eget gymnasium har det av den anledningen saknats underlag i form av rele-
vant ekonomisk redovisning för att kunna bedöma skolans kostnadseffektivitet. Men under åren 
har det funnits politiska diskussioner och ifrågasättanden av den budgetram som tilldelats Os-
becksgymnasiet, om hur de ökande kostnaderna för ersättningar till andra kommuner eller till 
friskolor skulle hanteras och om att gymnasieskolans kostnader påverkat grundsko-
lans/förskolans ekonomiska utrymme. Att ”pengarna försvann i ett svart hål” har också varit en 
förekommande uppfattning. Sådana diskussioner har emellertid inte lett fram till beslut av strate-
gisk karaktär vad gäller det egna gymnasiet.  
   
Under 2007 infördes ett resursfördelningssystem enligt riksprislista. För att ge Osbecksgymnasi-
et tid för anpassning tillämpades en övergångslösning, en ”mjuk övergång” till den lägre resurs-
tilldelning som blev följden av systemet. Intrycket är att det förändrade styrsystemet inte gav 
Osbeckgymnasiets ledning anledning att analysera konsekvenserna och inleda ett arbete med 
kostnadsanpassning under 2007. Under 2008 blev obalansen fullt synlig.  
 
Under det senaste decenniet – eller kanske ännu längre tillbaks – har omsättningen av rektorer på 
Osbecksgymnasiet i genomsnitt varit en rektor per år. Att det är omsättning på tjänster är i och 
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för sig naturligt men inte i den omfattningen. Ofta är en onormal omsättning ett uttryck för någon 
typ av problem. 
 
På förslag av verksamhetschefen ändrades våren 2008 ledningsfunktionen på Osbeck från tre 
rektorer till två rektorer samt en gymnasiechef. Tillsättningen av ny chef vid sommartid 2008 var 
omstridd. Förändringen och nyrekryteringen har inte gett önskad effekt – väsentliga problem 
återstår att lösa. En naturlig följd av den situation som råder är t.ex. att verksamheten inte haft 
kontroll över sina kostnader. 
 
Vi har ingående analyserat de senaste två årens protokoll och beslutsunderlag. Vi har också haft 
ingående diskussioner med företrädare för barn- och utbildningsnämnden i form av dess presidi-
um. Den bild som växer fram är att nämnden allt sedan våren 2008 bör ha varit medveten om att 
man hade ett växande ekonomiskt problem att hantera. Däremot har man saknat underlag för att 
ta ställning till hur det skulle hanteras.  
 
Den fråga som därmed blir aktuell är vem som i första hand har ansvaret för att hantera situatio-
nen. Backar man tillbaks till fullmäktiges beslut 2002, kommunstyrelsens kompletterande beslut 
2002 och 2003 samt fastställda riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning växer följande 
bild av hur det är tänkt att fungera fram; 
 
Nämnderna förväntas arbeta med systematiska brukarkontakter för att få underlag till att arbeta 
fram förslag till VAD kommunen skall åstadkomma. Målen formuleras med vetskap om den 
ekonomiska ram som är tillgänglig. Förslagen redovisas i nämndsplanen vilken bereds av kom-
munstyrelsen och fastställs av fullmäktige.  
 
Den av fullmäktige fastställda ”övergripande mål och budget för år xxxx med ekonomisk plan 
för därpå följande två år” överlämnas till styrelsen som beslutar att överlämna den till kommun-
direktören för verkställighet. På uppdrag av kommundirektören verkställer verksamhetscheferna 
respektive nämndsplaner – i de delar där fler än en verksamhet ansvarar för måluppfyllelse upp-
rättas en uppdragshandling mellan kommundirektör och berörda verksamhetschefer. Respektive 
verksamhetschefer skall också kommunicera sin verksamhetsplan (HUR) med respektive nämnd 
för att nämnden skall kunna lämna synpunkter och bekräfta att den är rimlig i förhållande till vad 
som skall uppnås. 
 
Därmed är den politiska beställningen klar liksom de ekonomiska förutsättningarna och skall 
verkställas av den sammanhållna förvaltningen. Nämndens ansvar under verksamhetsåret är att 
begära sådan fortlöpande information om hur det går som den anser sig behöva för att bedöma 
att förvaltningen fullgör sitt uppdrag. Den skall också försäkra sig om att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det är ju nämn-
den som är redovisningsskyldig inför fullmäktige.  
 
På uppdrag av kommundirektören skall verksamhetschefen leverera beställd verksamhet inom 
angiven, ekonomisk ram och av nämnd fastställd internbudget. Det innebär att det i första hand 
är verksamhetschefen, vid behov i samråd med kommundirektören, som tar ansvar för nödvändi-
ga beslut om åtgärder för att verksamheten inte skall redovisa ett underskott vid årets slut. Enbart 
i de fall där förvaltningsledningen, för att hålla de ekonomiska ramarna, bedömer att det är nöd-
vändigt att vidta en åtgärd som inte harmonierar med den politiska beställningen (VAD) skall 
beslutet om åtgärd överlämnas till berörd nämnd. 
  

----- 
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Mot denna bakgrund samt vår analys av protokoll och beslutsunderlag de två senaste åren ser vi 
att hur det var tänkt fungera ännu inte slagit igenom i den praktiska hanteringen. Problem som 
egentligen är verksamhetens, och i andra hand kommundirektörens och eventuellt kommunsty-
relsens ansvar (personal- och organisationsmyndighet men även tillsyns- och samordningsan-
svar) har felaktigt lagts på nämndens bord. Nämnden har därmed hamnat i diskussioner och 
överväganden om personalfrågor, organisation och andra frågor som borde betraktas som verk-
samhets- och därmed hur-frågor. Som vi ser det borde verksamhetschefen ha informerat om vid-
tagna eller planerade åtgärder för att anpassa Osbeckgymnasiets kostnader i stället för att nämn-
den själv skall överväga samt besluta om åtgärdsplan. Om förvaltningsledningen däremot bedö-
mer att det t.ex. fordras en anpassning av skolans program- och/eller tillvalsutbud för att komma 
inom den ekonomiska ram som fastställts för Osbeckgymnasiet så är det en politisk fråga som 
skall överlämnas till nämnden.  
 
Sammanfattningsvis vill vi därmed redovisa följande uppfattning till fullmäktige; 

• Skall vi ha en egen gymnasieskola som bedrivs på samma villkor som riksgenomsnittet för 
gymnasieskolor är det hög tid att vidta åtgärder och fatta strategiska beslut. De strategiska 
besluten är barn- och utbildningsnämndens och kanske även fullmäktiges medan övriga 
åtgärder (beslut om verksamhetsanpassningar, personal- och organisationsfrågor mm) är 
frågor som verksamhetschef har att lösa, vid behov med stöd av kommundirektör och 
eventuellt beslut i kommunstyrelsen.  

• Även om vi kan förstå anledningen så är vår uppfattning att nämnden genom sin ordföran-
de och även presidiet är för djupt involverad i s.k. hur-frågor. Så länge som verksamhets-
chefer väljer att rådgöra med nämndsordförande eller nämnd i hur-frågor istället för med 
närmaste chef får vi leva med oklara roller och problem med ansvarsfördelning. Samma 
problem uppstår när förtroendevald väljer att gå in och styra i hur-frågor.  

• En annan slutsats av vår granskning är att man från nämndens sida har anledning att vara 
tydlig med sina förväntningar och krav på verksamhetschefen (beslutsunderlag, rapporte-
ring, resultat) samt att också – när det finns anledning till det – fatta formellt besluta om 
detta. Ett sådant exempel är att nämnden begärt men inte fått en detaljerad kostnadsredo-
visning typ kostnader per program mm. Krav på en sådan redovisning är inte protokoll-
förd.  

3 Redovisning av övrig granskningsverksamhet 

3.1 Kommunkompassen -  – analys av Laholms kommun september 
2009 

Kommunkompassen har sedan 2002 genom Sveriges Kommuner och Landstings konsulter ge-
nomförts i ca 100 kommuner. Detta verktyg för förbättringsarbete har sin bakgrund i ett interna-
tionellt forskningsprojekt och har anpassats till nordiska förhållanden i samarbete med Åbo aka-
demi, Oslo universitet och Kommunernas centralförbund i Norge. Sveriges Kommuner och 
Landsting har anpassat det ytterligare till svenska kommuners förhållanden. 
 
Kommunkompassen utgår från ett medborgar- och brukarperspektiv. Kommunkompassen utvär-
derar inte kommunens faktiska resultat utan analyserar och beskriver istället vad och hur hela 
kommunen gör för att: 
 utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet  
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 utveckla styr- och uppföljningssystem  
 utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet,  
 skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare  
 skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen 

 
Kommunkompassens utgångspunkt är alltså att ett systematiskt arbetssätt sammantaget leder till 
en kommun med god anpassningsförmåga och förmåga till lärande och därmed till en väl, funge-
rande verksamhet. Det systematiska arbetssättet kännetecknas av  
 att det är tydligt hur det skall vara eller vad som skall uppnås (bra styrande dokument som nor-
malt gäller all verksamhet),  
 att hur det skall vara eller vad som skall uppnås förverkligas i hela organisationen på ett genom-
tänkt sätt (bestämda former),  
 att det finns en bestämd ordning för hur resultat skall återföras uppåt i organisationen och an-
vändas för lärande och verksamhetsutveckling samt  
 att det finns en kontroll av att så sker.  

 
Vi har överlämnat vår granskningsrapport till kommunstyrelsen eftersom det I styrelsens led-
ningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. utvecklingen av den kommunala demokratin, 
utvecklingen av brukarinflytande, koncernens personalpolitik och arbetet med att effektivisera 
administrationen. I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda arbetet med och samordna ut-
formningen av övergripande mål, riktlinjer, ramar för styrningen, övervaka att de av fullmäktige 
fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens lö-
pande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Styrelsen skall också se till att uppföljning 
sker till fullmäktige. Vi lämnade följande synpunkter till kommunstyrelsen; 
  
 Kommunkompassens utvärderingskriterier sammanfaller i allt väsentligt med det fullmäktige 
ville uppnå med sitt beslut 2002 då nu gällande värdegrund, styrprinciper och organisation fast-
ställdes. För vår del är denna granskning därmed också ett led i vårt uppdrag att bland annat 
följa upp viktiga fullmäktigebeslut. 
 Granskningsresultatet bör ses som ett stöd och underlag för den fortsatta utvecklingen i enlighet 
med fullmäktigebeslutet och mot en kommun med god anpassningsförmåga och förmåga till 
lärande. 
 Enligt vår bedömning finns det en mycket god grund för ett systematiskt arbetssätt att bygga 
vidare på. Det finns överlag väl genomarbetade, styrande dokument. Men av olika anledningar 
har kraften och uthålligheten inte varit tillräcklig för en tillämpning fullt ut. 
 Insikt om och förståelse för vikten av en tydlig ordning för hur verksamheten skall styras be-
dömer vi bör fördjupas – liksom att konsekvent och uthålligt tillämpa beslutade system och 
strukturer. Därmed inte sagt att allt måste vara likriktat. Det finns olika behov i verksamheterna 
t ex beroende på vilken verksamhet som bedrivs, storleken på organisationen och hur verksam-
heten är organiserad. 
 En brist i utvecklingen under senare år är att den skett verksamhetsvis där den i stället kunde 
och borde ha skett gemensamt. Det påminner om det som redan är känt, nämligen att helhets-
synen på organisationen och samordnad resursanvändning (såväl förvaltning som politik) be-
höver stärkas. System för hantering av medborgar- och brukarsynpunkter, kvalitets- och verk-
samhetsutveckling, tillämpning av en offensiv personalpolitik är viktiga exempel på områden 
för gemensam struktur. 
 Ett fortsatt viktigt utvecklingsområde är att kvalitetssäkra den röda tråden från fullmäktiges vi-
sion och mål till nämndsplan, verksamhetsplan, chefsuppdrag och medarbetaröverenskommel-
ser. Ett led i det utvecklingsarbetet är att säkerställa att de mål som används är möjliga att följa 
upp.  
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3.2 Personalpolitiska frågor 
I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de olika 
personalgrupperna i kommunen av största vikt. Kommunerna står inför stora nyrekryteringsbe-
hov på grund av bl.a. omfattande pensionsavgångar. Eftersom den offentliga sektorn har problem 
med att konkurrera om attraktiva yrkesgrupper med löner, måste man skapa arbetsplatser som 
dels attraherar ny personal och dels stimulerar befintlig personal att stanna och utvecklas. Det är 
med andra ord en strategiskt viktig fråga att kommunen bedriver en offensiv personalpolitik. 
 
Med undantag av löne- och anställningsvillkor, vilka förhandlings- och beslutsmässigt hanteras 
av personalorganet, är personalfrågor i första hand ett linjeansvar delegerat från kommunstyrel-
sen till chefer.  Personalenheten inom KLK´s roll skall vara normerande, styrande samt stödjan-
de. Den hittills dominerande inriktningen på enhetens arbete har varit stödjande. En allmänt sett 
begränsande faktor är den resurs som personalenheten tillsammans utgör. En annan är att de öv-
riga rollerna ännu inte definierats och accepterats. Till delar kan detta hänga samman med kom-
munstyrelsens avvaktande sätt att utöva sin roll som personal- och organisationsmyndighet för 
en sammanhållen förvaltning.  
 
Utifrån de uppföljningar som vi genomfört under 2009 samt tidigare ser vi att det finns utrymme 
för fortsatt utveckling av det personaladministrativa arbetet inom den sammanhållna förvaltning-
en. Exempel på detta är en ojämn tillämpning av den policy som gäller för det systematiska ar-
betsmiljöarbetet liksom hur resultatet av den årliga arbetsmiljöundersökningen används i organi-
sationen. Det finns också anledning att ta ställning till om det behövs ett samordnat agerande för 
att säkerställa den kort- och långsiktiga personalförsörjningen och i så fall formerna för detta. 
Motsvarande gäller för fortlöpande kompetensutveckling av anställda.  
 
Införandet av personalsystemet Heroma har successivt synliggjort gamla s.k. praktiska och loka-
la lösningar som bara levt kvar under åren. Heroma har därmed fört med sig ökad enhetlighet i 
tillämpningen av avtal, förmåner mm. I dag är i princip all personal utom personliga assistenter 
samt timvikarier inne i lönesystemet. Införandet har varit mycket resurskrävande och kommer 
fortsättningsvis att kräva sina resurser för att förvalta och utveckla systemet.  
 
I planen ligger att fem ytterligare moduler med tiden kommer att användas (rese- och traktamen-
te, rehabilitering, rekrytering, kompetens samt arvode – politiker). En sjösättning av rehabiliter-
ingsmodulen förutsätter utbildning av användarna, dvs. cheferna, om hur rehabiliteringsarbetet 
skall bedrivas. Utifrån vikten av största möjliga närvaro på jobbet är vår bedömning att driftsätt-
ning av rehabiliteringsmodulen borde vara en prioriterad fråga. En annan viktig fråga kopplad till 
Heroma är att komma till beslut om den mest rationella lösningen beträffande fortlöpande änd-
ringar och inläggningar av basuppgifter.  
 
Vi har under året informerat oss om samt också följt upp ett spännande utvecklingsarbete som 
pågår i samverkan mellan socialtjänsten (vård och omsorg) och personalenheten. Projektet kallas 
Jobbpusslet, i grunden är personalorganisationen Kommunal initiativtagare. Syftet är att skapa 
goda förutsättningar för vardagsrationaliseringar och förbättringsåtgärder. Nyckeln är de anställ-
das delaktighet. Metoden är att etablera en gemensam uppfattning om hur det är på den egna ar-
betsplatsen när det gäller personalsammansättning, närvaro/frånvaro, arbetets organisering mm. 
För detta används redovisning och statistik som är verklig för den egna arbetsplatsen. Ett särskilt 
dataprogram är avsett att användas vid bearbetningar och analyser. 
Om utfallet blir positivt är vår förhoppning att erfarenheterna sprids såväl inom vård och omsorg 
som till andra verksamheter inom den sammanhållna förvaltningen. 
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3.3 Socialtjänstens arbete med kvalitetssäkring 
Socialtjänsten har under några år bedrivit ett systematiskt arbete med syfte att säkerställa att en 
tillfredsställande kvalitet uppnås och utvecklas i sin verksamhet. Under revisionsåret har vi ori-
enterat oss om det pågående utvecklingsarbetet.  
 
Utifrån målgrupp, t.ex äldre, psykiskt sjuka eller personer med funktionsnedsättningar, har verk-
samheten strukturerats i rehabiliteringskedjor. Inom respektive rehabiliteringskedja har före-
kommande arbetsuppgifter och åtgärder dokumenterats och ”sorterats” i ett flöde. Den samlade 
processbeskrivningen visar vad som ingår i faserna planering – genomföra – följa upp och för-
bättra samt vem/vilka som har ansvar för vad. Enligt uppgift är nästan all verksamhet genomar-
betad och strukturerad på angivet sätt. 
 
Därmed finns en stabil grund för en väl fungerande verksamhet och fortlöpande lärande och ut-
veckling – vilket givetvis hänger samman med hur den fortlöpande uppföljningen genomförs. 
Genom att det också framgår på vem eller var i organisationen som ansvaret ligger för respektive 
uppgift eller åtgärd underlättas analys och hantering av eventuella brister i handläggningen. 
 
Vi ser naturligtvis mycket positivt på att man inom socialtjänsten på detta sätt synliggjort och 
även dokumenterat sin verksamhet. Vi har i andra sammanhang väckt frågan om det inte vore 
ändamålsenligt att ha ett samordnat system för kvalitetssäkring för all verksamhet i kommunen – 
en uppfattning som vi uppfattat att vi inte är ensam om att ha. Förhoppningsvis kan de erfarenhe-
ter som nu finns inom socialtjänsten användas konstruktivt i ett sådant gemensamt utvecklings-
arbete.  

3.4 Medlingsverksamheten  
I anledning av att det förekommer att kommuner inte tagit sitt ansvar för medlingsverksamheten 
har vi genom en förstudie följt upp statusen i vår egen kommun.  
 
Medling vid brott innebär att gärningsperson och brottsoffer möts tillsammans med en opartisk 
medlare, för att prata om brottshändelsen och konsekvenserna av den. Medling är en möjlighet 
för gärningspersonen att ställa tillrätta och för brottsoffret att få gottgörelse och möjlighet att be-
arbeta de negativa upplevelserna av brottet. Det är kommunerna som erbjuder medlingsverksam-
het. Socialstyrelsen ansvarar för tillsynen av verksamheten. Medling är frivilligt.  
 
Resultatet av vår granskning är att Laholms kommun har arbetat på ett bra sätt med att etablera 
en medlingsverksamhet. I en upprättad handbok har tydliggjorts hur medlingsansvaret skall han-
teras, samtliga aktörer (polis, frivård samt handläggare inom socialtjänsten) har också försetts 
med handboken. Bra information om medlingsverksamheten finns på kommunens hemsida samt 
i broschyrmaterial som kan lämnas till brottslingar och brottsoffer m.fl. intresserade.  
 
Vid uppföljningstillfället låg kommunens utföraransvar på en handläggare inom socialtjänstens 
myndighetsavdelning. Beslut hade fattats om att överföra detta ansvar till den öppna verksamhe-
ten. Vår uppfattning är att denna förändring var ändamålsenlig.  

3.5 Trygghets- och säkerhetsfrågor inom äldreomsorgen 
Ett av de inriktningsmål som fullmäktige fastställt för socialtjänsten är att ”innehållet i vården 
och omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättningar ska främja trygghet, livskvalitet 
och brukarnas självständiga livsföring. Verksamheten skall flexibelt tillgodose brukarnas speci-
fika behov och insatserna skall utformas så att brukarnas egen förmåga stärks och/eller återfås”. 
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Ett av effektmålen är att ”vårdbehoven och vårdtyngdsutvecklingen skall bromsas/hållas tillba-
ka”.  
Uppsökande verksamhet har varit ett viktigt inslag i arbetet med måluppfyllelsen. Vi har under 
året skaffat oss fördjupad information om denna verksamhet, dels genom samtal med hälsokon-
sulenten, dels genom att ta del av den en verksamhetsrapport avseende 2008 års uppsökande 
verksamhet samt den uppföljande redovisningen i nämndens årsredovisning 2009.  
 
Vår uppfattning är att det uppsökande arbete som bedrivits de senaste två åren har gjort stor nyt-
ta. Dels har många erbjudits och även fått besök och därmed råd och tips, inklusive trygghetsbe-
siktning av hemmet. Dessutom har hälsokonsulenten efter det första ”uppsökandeåret” på ett för-
tjänstfullt sätt dokumenterat och därmed synliggjort faktorer och förhållanden som i ett längre 
perspektiv är viktiga för måluppfyllelsen. När det under 2009 har skapats ett vårdplaneringsteam 
inom myndighetsavdelningen är hälsokonsulenten också en av resurspersonerna i teamet.  
 
Även andra åtgärder och handlingar har varit viktiga i förbättringsarbetet. Dessa finns t.ex. redo-
visade i nämndens årsredovisning 2009 under inriktningsmål 2. 

3.6 Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd - uppföljning 
2002 godkände kommunfullmäktige länsövergripande policy och riktlinjer för barn och ungdo-
mar i behov av särskilt stöd. Dokumentet skulle användas för det konkreta arbetet och för fortsatt 
utveckling av samverkan och samordning på lokal nivå (i respektive kommun) inom alla verk-
samheter som arbetar med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Lokala handlingsplaner 
skulle arbetas fram.  
I en granskningsrapport som vi överlämnade till kommunstyrelsen i mars 2008 konstaterade vi 
bl.a. att det inom alla berörda verksamheter bedrevs ett gott och engagerat arbete utifrån sin egen 
roll och sitt uppdrag men att dåvarande arbetsformer byggde mycket på initiativ och aktivitet 
från enskilda yrkesutövare i enskilda ärenden. Därmed var samverkan också personberoende och 
inte byggd på en etablerad och tydlig samverkansstruktur mellan kommunens verksamheter samt 
med andra huvudmäns verksamheter. Därmed ansåg vi också att fullmäktiges beslut inte kunde 
anses verkställt.  
 
Vi redovisade också uppfattningen att en grundläggande förutsättning som då saknades var en 
politisk samordning av det nödvändiga, gemensamma arbetet. Ett samordnat beslutsfattande är 
viktigt som stöd och styrning för det operativa arbetet vilket vi ansåg att kommunstyrelsen - ut-
ifrån sitt uppdrag att samordna verksamheter som berör två eller flera nämnder samt att utöva 
tillsyn över den samlade verksamheten i kommunen - borde ta ett tydligare ansvar för det fortsat-
ta arbetet med att genomföra den länsövergripande policyn.  
 
Sedan dess har mycket hänt. En politisk styrgrupp, med en inledningsvis något otydlig koppling 
till kommunstyrelsen, tillsattes liksom en projektorganisation samt projektledare. Beträffande 
den politiska styrgruppen har vi med tillfredsställelse noterat att kommunstyrelsen nyligt beslutat 
om en ombildning av styrgruppen med starkare koppling till kommunstyrelsen. 
I nämndsplaner kan vi se en allt bättre harmoniering av berörda nämnders inriktnings- och ef-
fektmål. Efter en inledande tröghet och uppstartningsproblem har utvecklingsarbetet, organiserat 
inom fyra olika fokusområden, börjat ta fart. Fyllig information om det fortlöpande arbetet är 
tillgänglig genom återkommande ”Nyhetsbrev – samverkan kring barn och unga”.  
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3.7 Administrativa rutiner och system – uppföljning av nämndernas redovis-
ningar 

För sin egen verksamhet är varje nämnd själv ansvarig för att den interna kontrollen är tillräck-
lig. Enligt reglemente för intern kontroll skall nämnden besluta om samt årligen följa upp en plan 
för intern kontroll. Resultatet av den genomförda kontrollen skall  nämnderna redovisa till kom-
munstyrelsen samt revisorerna.  

Vårt uppdrag är att göra en bedömning av om nämnderna och styrelsen har en tillräcklig, intern 
kontroll. Än så länge omfattar nämndernas internkontrollplaner enbart rutiner avseende ekono-
mi- och annan administration samt behörighetsfrågor. Sammanfattningsvis kan vi konstatera 

 Att varje nämnd fastställt en plan för den interna kontrollen 2009 av företrädesvis rutiner i 
något fall systembehörighet (åtkomst) 

 Att planen överlag omfattar relevanta kontrollmål 

 Att planerade granskningar i stort sett genomförts. Orsaker till att vissa granskningar inte 
genomförts är inte redovisade.  

 Att granskningsresultatet har behandlats formellt av varje nämnd och därefter rapporterats 
till kommunstyrelsen samt oss revisorer samt 

 Att inga allvarliga brister upptäckts. I likhet med tidigare år förekommer konteringar med 
fel kostnadsslag vilket tyder på behov av fortsatta informations- och utbildningsåtgärder. 
Genomförd granskning ger också anledning till komplettering och förtydliganden av vissa 
rutinbeskrivningar. 

2009 tillfördes samtliga internkontrollplaner kontrollmål avseende köptrohet. Resultatet av den-
na internkontroll har rapporterats till kommunstyrelsen och understryker behovet av den upp-
handlarresurs som just nu rekryteras. 
3.8 Gemensamma nämnder 
Fullmäktige skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens 
uppgifter. Sådana uppgifter får också utföras genom en för kommuner och landsting gemensam 
nämnd. En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen 
och ingår i denna kommuns organisation. Enligt kommunallagen skall fullmäktige i var och en 
av de samverkande kommunerna eller landstingen pröva frågan om ansvarsfrihet och om an-
märkning för en gemensam nämnd. En gemensam nämnd granskas av revisorerna i var och en av 
de samverkande kommunerna. För kommunen aktuella, gemensamma nämnder är hjälpmedels- 
samt patientnämnderna.  

3.8.1 Hjälpmedelsnämnden 
 
I anledning av föregående års granskning redovisade vi att landstinget under 2008 ensidigt beslu-
tat om ändrad organisation. Från att ha varit en verksamhetsnämnd blev hjälpmedelsnämnden en 
beställande nämnd med närsjukvårdsstyrelsen som utförare. I vår redogörelse förra året konstate-
rade vi sammanfattningsvis att det brast i styrningen av hjälpmedelsverksamheten i Halland 
p.g.a. inaktuella styrdokument. Den nya modellen där hjälpmedelsnämnden skulle ta ansvaret för 
medborgarperspektivet hade ännu inte slagit igenom. Nytt reglemente hade inte underställts re-
spektive kommuners fullmäktige för beslut – vilket borde ha varit en konsekvens av att lands-
tingsfullmäktige beslutat om förändrad organisation. Vi ansåg också att den lokala förankringen 
borde förstärkas samt att hjälpmedelsnämnden borde lämna sin årliga uppföljning till kommun-
fullmäktige i respektive kommun.  
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Resultatet av årets granskning av hjälpmedelsnämnden är sammanfattningsvis 
 Att kommunfullmäktige i Laholm fortfarande inte har antagit nytt reglemente för hjälpmedels-
nämnden 

 Att nämnden nu upprättat ett måldokument för de närmaste åren 
 Att man upprättat ett avtal med närsjukvårdsstyrelsen t.o.m. 2010 med möjlighet till förläng-
ning 6 månader 
 Att man under året (december 2009) genomfört ett möte med företrädare för Laholms kommun 
i form av kommunens representant i hjälpmedelsnämnden samt presidiet för behovsnämnden. 
Syftet med mötet var att diskutera utbud, invånarnas behov och efterfrågan på hjälpmedel, till-
gänglighet och kvalitet.  Ambitionen har varit att också ha ett motsvarande möte med berörda 
kommunala nämnders presidier – vilket inte genomförts men skall genomföras första halvåret 
2010. Syftet med detta möte är att ta upp gemensamma frågor/behov samt diskussion om fram-
tiden samt 
 Att nämnden har anledning att i sin nästa årsuppföljning (2010) i betydligt större utsträckning 
redovisa resultatet i förhållande till fastställda mål (måluppfyllelse).  

3.8.2 Patientnämnden 
Sedan den 1 juli år 2007 finns den gemensamma nämnden Patientnämnden i Halland. Huvud-
män är Landstinget Halland samt Falkenbergs, Kungsbacka, Laholms, Varbergs, Hylte och 
Halmstads kommuner. Den gemensamma patientnämnden är inrättad av Landstinget Halland och 
ingår i landstingets organisation. Den löpande verksamheten sköts av tre handläggande tjänste-
män.  
 
Respektive huvudman skall och har fastställt reglemente för Patientnämnden. Det finns anled-
ning att uppmärksamma kommunfullmäktige på att det för närvarande pågår ett arbete med att 
integrera landstingets verksamhet i det blivande Region Halland. Den lösning som övervägs från 
2011 är att Patientnämnden underställs Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. I dagsläget är nämnden 
direkt underställd landstingsfullmäktige. En annan konsekvens av förändringen är sannolikt att 
ett nytt reglemente skall fastställas. Med erfarenhet från hur förändringarna beträffande Hjälp-
medelsnämnden hanterats (se 3.8.1) rekommenderar vi att Laholms kommun i tid säkerställer 
en korrekt hantering när det gäller Patientnämnden.  
 
Den gemensamma nämnden har ansvar för att fullgöra de uppgifter kommunerna och landstinget 
har enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Det innebär att nämnden, ut-
ifrån synpunkter och klagomål, skall stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitets-
utvecklingen i hälso- och sjukvården genom att 
1. hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i  häl-
so- och sjukvården, 
2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, 
3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt 
4. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vården-
heter 
 
Nämnden skall till respektive huvudman halvårsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är. Nämnden skall aktivt till patienter och allmänhet informera 
om sin verksamhet. Under 2009 har patientnämnden haft överläggning med den lokala nämnden 
(i Laholms fall Laholmsnämnden). Man har inte etablerat någon kontakt med respektive kom-
muners socialnämnder men har för avsikt att utveckla även den dialogen. I stort kan noteras att 
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efter ett par inledande år med problem med att strukturera patientnämndens verksamhet har det 
skett en positiv förändring under 2009. 
 
Huvuddelen av de klagomål och synpunkter som handläggs av Patientnämnden gäller sjukhus-
vården. Även om de är något fler 2009 jämfört med föregående år är antalet kommunärenden få. 
En av förklaringarna uppges vara att man väljer en mer nära första kontakt och då i första hand 
kommunens MAS (medicinskt ansvarig sköterska).  
 
Årligen upprättas en verksamhetsberättelse. De revisionella synpunkter som framförts är att 
nämnden bör utveckla sin egen analys av måluppfyllelse. Fortfarande har berättelsen mer karak-
tären av en redogörelse. 

3.9 Övrigt 
Under revisionsåret har vi också följt den fortlöpande verksamheten genom presidieöverlägg-
ningar, verksamhetsbesök samt fortlöpande avstämningar. Nämndernas årsredovisningar har 
också granskats i förhållande till fastställda anvisningar.  
 
De två nätverk som vi är en del är viktigt för vår egen utveckling. Dels samverkar vi med övriga 
förtroendevalda revisorer i länet (samtliga kommuner, landstinget samt regionen) i såväl länsö-
vergripande granskningar som gemensamma aktualitetsdagar, dels med Starev – en intresseorga-
nisation vars medlemmar är kommuner och landsting med egna revisionskontor. I maj månad var 
Laholm värd för Starev-Syds vårkonferens. Som ett led i SKL´s revidering av God revisionssed i 
kommunal verksamhet deltar vi också i ett projekt med inriktning på effektiv kommunikation 
och dialog i revisionsarbetet. 
 
Planen för 2010 års revision har diskuterats med fullmäktiges presidium. 

4 Granskning av kommunens bolag 
Genom lekmannarevisorerna, vilka hämtas i kretsen av oss kommunrevisorer, har verksamheten 
i bolagen Laholmshem AB, Laholms Biogas AB samt Hallwan AB granskats. Särskilda gransk-
ningsrapporter har upprättats och bifogas denna redogörelse. Lekmannarevision i Hallwan AB 
utförs från och med 2007 av revisorer från Laholm och Hylte. 

5 Inriktning på 2010 års revision 
Fortsatt kostnadskontroll under 2010 är viktig för att på ett bra sätt kunna möte de därpå kom-
mande åren. Ett inslag i den fortlöpande granskningen är därför att följa upp hur besparingsbeslut 
blir verkställda. I anledning av de synpunkter som vi redovisat i årets redogörelse ingår natur-
ligtvis att följa upp vilka åtgärder som vidtas och beslut som fattas i anledning av Osbeckgymna-
siets ekonomi. Vi överväger också – som ett led i granskningen av kommunens styrsystem – att 
genomföra såväl överläggningar med nämnder som s.k. funktionskontroller i verksamheten. I det 
senare fallet är den centrala frågan vid möten med anställda vilken betydelse de politiska målen 
har för det arbete som utförs. I vår plan för 2010 ligger också mindre avstämningar eller förstu-
dier med olika inriktning. 
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