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Sarnmanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun har PwC kommunal 
sektor genomfört en granskning av samspelet mellan förtroendevalda och förvaltning. 
Syftet med granskningen är att pröva om samspelet mellan de politiska organen och för-
valtningen sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att samspelet mellan de politiska 
organen och förvaltning inte sker på ett ändamålsenligt sätt, samt med otillräcklig intern 
kontroll inom kommunstyrelsen. Samspelet bedöms i begränsad utsträckning ske på ett 
ändamålsenligt sätt, samt med bristande intern kontroll inom barn- och ung domsnämn-
den. Samspelet bedömt till övervägande del ske på ett ändamålsenligt sätt, samt med till 
övervägande del tillräcklig intern kontroll inom socialnämnden och miljö-bygg och hälso-
skyddsnämnden. 

KS 
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Inte/ 	I begränsad 	 Till överväaande del 	Ja/ 
Otillräcklig 	utsträckning/ 	 Tillräcklig 

Bristande 

Jämfört med tidigare granskningen av samspelet mellan förtroendevalda och förvalt-
ning (2010) bedömer vi nu att en utveckling i negativ riktning har skett. 

Bedömningarna av kontrollmålen som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan fram-
går av avsnitt fem. 

Rekommendationer: 

• Tydliggör parternas roller och hur det framtida samarbetet ska fungera 

• Inför regelbundna utvärderingar av samarbete, beredningsprocess och sammanträdes-
ordning. 

2016-10-19 
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1. 	Inledning 

1•31. 	Bakgrund 
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att 
göra en granskning inom området samspel mellan förtroendevalda och förvaltning. 

Kommunal verksamhet styrs av förtroendevalda politiker. I de verkställande organens 
ansvar ligger att bygga upp och skapa förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning 
och kontroll. Ett bristfälligt samspel mellan styrelse/nämnder och tjänstemän riskerar att 
verksamheten inte bedrivs på avsett sätt. 

Revisionsobjekten i denna granskning är kommunstyrelsen samt nämnderna; barn- och 
utbildningsnämnden, miljö-bygg-hälsoskyddsnämnden samt socialnämnden. Av lagstift-
ning framgår att dessa politiska organ ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2. 	Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att pröva om samspelet mellan de politiska organen och för-
valtning sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Granskningsresultatet ska i möjligaste mån jämföras med resultatet från den tidigare 
granskning som genomförts inom detta område år 2010. 

1.3. 	Revisionskriterier 
- 	 19 kontrollmål (se bilaga) 

Kommunallagen 6 kap6. 7 § 

1.4. Revisionsmetod och avgränsning 
Granskningen avgränsas i tid huvudsakligen till år 2016. I övrigt se bakgrund och revis-
ionsfråga. En web-enkät har skickats till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och 
nämnderna samt alla chefer/arbetsledare inom förvaltningarna. Svarsfrekvensen uppgår 
till 66 procent, varav svarsfrekvensen uppgår till cirka 41 procent för förtroendevalda och 
cirka 73 procent bland arbetsledare/chefer. Dokumentanalys samt kompletterande inter-
vjuer med förtroendevalda/arbetsledare/chefer har genomföras. Val av intervjupersoner 
har gjorts utifrån enkätresultatet. Intervjuer har genomförts med representanter från sty-
relsen, nämnderna och samtliga förvaltningar. Granskningsresultatet har också jämförts 
med resultatet från den tidigare granskning som genomförts inom detta område år 2010. 

Berörda personer har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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2. Tidigare granskning 
Kommunrevisionen genomförde år 2010 en granskning av samspelet mellan fritidspoliti-
ker och förvaltning i Arvidsjaurs kommun. 

Granskningen resulterade bLa. i följande iakttagelser och bedömningar: 

— Kommunens anvisningar för ärendehantering tillämpas av organisationen, t.ex. i fråga om 
tidpunkt för utskick av kallelse. Anvisningarna bedöms dock inte vara heltäckande 

— ' Kvaliteten på beslutsunderlagen kan vidareutvecklas. Utvecklingsområden är konsekvensbe-
skrivningar och alternativ beslutsförslag 

— Det finns stora skillnader hur ledamöterna uppfattar förutsättningarna för att fullgöra sitt 
uppdrag. Ledamöter i socialnämnden och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden tenderar 
att vara mest nöjd medan kommunfullmäktige och dess budgetberedning redovisar ett enkä-
tresultat som är under genomsnittet bland samtliga granskade organ. 

I denna granskning gjordes den sammanfattande revisionella bedömningen att 
samspelet mellan de politiska organen och förvaltning endast delvis sker på ett ända-
målsenligt sätt och med delvis tillräcklig intern kontroll. I syfte att utveckla arbetet inom 
området lämnades följande rekommendationer: 

• Att heltäckande och stödjande anvisningar för ärendehandläggning och beredning 
upprättas för samtliga organ. Exempel på innehåll är tydlig ansvarsfördelning för arbe-
tet samt kvalitetskrav när det gäller beslutsunderlag 

• Respektive organ bör skapa rutin för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av den 
nämndsinterna processen (handläggning, beredning, sammanträden, verkställighet). 

i 
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3. Iakttagelser och bedöntningar 

3.1. Styrande dokument 
I "Gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnder" (KF april 2016) har de förtro-
endevalda reglerat styrelsens och nämndernas arbetsformer. 

Granskningen visar att dokumentet innehåller information att det åligger styrel-
sens/nämndernas ordförande att: 

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid behov är beredda 

• se till att fårdigberedda ärenden snarast behandlas 

• bevaka att beslut verkställs 

I övrigt noteras att kallelse bör överlämnas fem vardagar före sammanträdesdagen samt 
att ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar ska bifogas kallelsen. Om ord-
förande anser det nödvändigt kan kallelser i undantagsfall ske på annat sätt. 

3.2. R sultatfr  f  n enk t och intervjuer 
I syfte att utveckla samspelet mellan fritidspolitiker och förvaltning i Arvidsjaurs kommun 
lämnades år 2010 rekommendationer om att heltäckande och stödjande anvisningar för 
ärendehandläggning och beredning skulle upprättas för samtliga organ, samt att respek-
tive organ borde skapa rutiner för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av den 
nämndsinterna processen. Av intervjuer framkommer att något sådant arbete inte har 
genomförts i kommunen. 

I nedanstående tabell redovisas svarsfrekvens per politiskt organ: 

Politiskt Kom- Barn- ochut- Social- Miljö-bygg- och 
organ mun- 

styrelsen 
bildningsnämnd nämnd hälsoskydds-

nämnd 

Svarsfre-
kvens 

55  % 22 % 33 % 8o % 

I och med den generellt låga svarsfrekvensen blandförtroendevalda får undersökningsre-
sultatet betraktas med försiktighet. Enkätresultatet indikerar dock att förtroendevalda i 
framförallt miljö-bygg-hälsoskyddsnämnden, och socialnämnden, instämmer i påstå-
endena i högre utsträckning änförtroendevalda iframför allt kommunstyrelsen, men 
även barn-och utbildningsnämnden. D.v.s. de ger utryck för en mer positiv uppfattning 
om samspelet mellan förtroendevalda och förvaltning. Vidare framgår av enkäten att de 
förtroendevalda generellt uttrycker en mer positiv uppfattning än vad tjänstemännen gör. 
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3.2.1. 	Samarbete 
I nedanstående diagram redovisas i vilken utsträckning förtroendevalda och tjänstemän 
instämmer i påståendena som rör samarbete. 

1. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är tydlig 

2. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är väl avvägd 

3. Förtroendevalda styr i tillräcklig omfattning (t.ex. initiering, beredning, beslut och 
uppföljning av ärenden) 

4. Samarbetet kännetecknas av lyhördhet och förståelse för varandras uppdrag 

Figur 1. Samtliga förtroendevalda 
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Figur 2. Samtliga tjänstemän 
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Av ovanstående diagram framgår att: 

• Cirka 66 procent av de förtroendevalda instämmer i att rollfördelningen mellan förtro-
endevalda och tjänstemän är tydlig (77 procent 2010) och väl avvägd (79 procent 
2010). Andelen arbetsledare/chefer som instämmer i dessa påståenden är endast cirka 
40 procent (tydlig) och cirka 28 procent (väl avvägd). 

• 6o procent (76 procent 2010) av de förtroendevalda anser att förtroendevalda styr i 
tillräcklig utsträckning. Cirka 66 procent (70 procent 2010) av de förtroendevalda an- 
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ser att samarbetet mellan parterna kännetecknas av lyhördhet och förståelse för 
varandras uppdrag. Motsvarande andel för arbetsledare/chefer är endast 25 procent 
respektive cirka 19 procent. 

• Av kommentarerna i enkäten kan samtidigt utläsas att de förtroendevalda anses detalj-
styra i för hög utsträckning. 

Av intervjuer framkommer att: 

• Kommunstyrelsens styrning inte har fungerat. Styrelsens verksamhet uppfattas i hög 
utsträckning varit styrd av tjänstemän. Samtidigt ges uttryck för att styrelsen engagerar 
sig i operativa frågor i större utsträckning än i strategiska frågor. Intervjuerna ger olika 
förklaringar till dessa prioriteringar. Av intervjuerna framkommer också att det finns 
en otydlighet gällande de förtroendevaldas respektive tjänstemännens roller. 

• Resultaten inte stämmer in på socialnämnden och miljö-bygg- och hälsoskydds-
nämnden (MBH-nämnden). Samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemän upp-
fattas som mer välfungerande än vad som framgår av enkätsvaren. Inom MBH-
nämnden ges uttryck för att högt förtroende för tjänstemännen. Av intervjuer fram-
kommer dock att socialnämnden i för liten utsträckning arbetar med strategiska frågor. 

• Inom barn och utbildningsnämnden har samarbetet mellan förtroendevalda och tjäns-
temän försämrats sedan 2010. Det upplevs svårt att skilja på politiska "vad"-frågor och 
verksamhetsfrågor, "hur"-frågor. Av intervjuerna framkommer även att det finns ett 
behov av arbeta med värdegrundsfrågor inom nämnden. 

3.2.2. 	Kultw' och arbetsklirnat 
I nedanstående diagram redovisas i vilken utsträckning förtroendevalda och tjänstemän 
instämmer i påståendena som rör kultur och arbetsklimat. 

5. Samarbetet kännetecknas av ett arbetsklimat som tillåter en öppen dialog om pro-
blem och brister i verksamheten 

6. Samarbetet kännetecknas av ett arbetsklimat där goda ideer (t ex effektiviserings-
förslag) leder till rimliga åtgärder 

Figur 5. Samtliga förtroendevaida 
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Figur 6. Samtliga arbetsledare 
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Av ovanstående diagram framgår att: 

• Cirka 66 procent av de förtroendevalda instämmer i att det finns ett arbetsklimat som 
tillåter en öppen dialog om problem och brister i verksamheten. Andelen arbetsle-
dare/chefer som instämmer i påståendet endast är cirka 31 procent. 

• 6o procent av de förtroendevalda anser att det råder ett arbetsklimat där goda ideer 
leder till rimliga åtgärder. Bland arbetsledare/chefer instämmer endast 25 procent i 
påståendet. 

• Av kommentarerna i enkäten kan utläsas att dialog om problem och brister i verksam-
heten kan bygga på hörsägen istället för fakta. 

Av intervjuer framkommer att: 

• Det å ena sidan inte finns några hinder att diskutera förslag, å andra sidan saknas ut-
rymme för att jobba med ständiga förbättringar och ideutveckling. Dialogen mellan 
förtroendevalda och tjänstemän präglas av frågor av förvaltande karaktär inom barn-
och utbildningsnämnden och framförallt socialnämnden. 

• Det saknas respekt för rollen som tjänsteman inom kommunstyrelsen, men även barn-
och utbildningsnämnden. Detta har bl.a. kommit till uttryck när förslag till be-
slut/konsekvensbeskrivningar presenteras. 

3.2.3. 	Beslutsunderlag 
I nedanstående diagram redovisas i vilken utsträckning förtroendevalda instämmer i på-
ståendena som rör beslutsunderlag. 

7. Beslutsunderlagen är lätta att förstå 

8. De skriftliga beslutsunderlagen är av rätt omfattning (inte för omfattande eller för 
knapphändiga) 

9. De skriftliga beslutsunderlagen beskriver konsekvenserna av beslut på ett tillfreds-
ställande sätt 

io. Utskick av beslutsunderlagen sker i tillräckligt god tid inför beslut 

Ärendena bereds tillräckligt snabbt 
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Figur 7. Samtliga förtroendevalda 

' 40,00% 13,33% 

40,00% 33,33% 20,00% 

40,00% 20,00% 20,00% 

10 33,33% 20,00% 33,33% 

11 20.00% 40,00% 26,67% 

0% 20% 40% 60% 80% 

9  Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

• Instämmer till viss del 

o  Instämmer inte 

• Vet ej/ingen uppfattning 

e  6,67% 

100% 

Av diagrammet ovan framgår att: 

• Cirka 87 procent av de förtroendevalda instämmer i att beslutsunderlagen är lätta att 
förstå (96 procent 2010), och cirka 73 procent anser att beslutsunderlagen är av rätt 
omfattning (90 procent). 

• 6o procent av de förtroendevalda anser att beslutsunderlagen beskriver konsekvenser-
na av beslut på ett tillfredställande sätt (45 procent 2010) samt att ärendena bereds 
tillräcklig snabbt (65 procent 2010). 

• Cirka 53 procent av de förtroendevalda instämmer i att beslutsunderlagen skickas ut i 
tillräckligt god tid innan beslut (86 procent 2010). 

• Av kommentarerna i enkäten kan utläsas viss kritik mot bristande konsekvensanalyser, 
att det tar lång tid att få svar på motioner samt att handlingar delas ut först på sittande 
möte. När det gäller konsekvensanalyser ska dock noteras att resultaten förbättras se-
dan 2010. 

Av intervjuer framkommer att: 

• Då många förtroendevalda är fritidspolitiker så anses det inte förvånande att närmare 
hälften av de förtroendevalda inte anser att beslutsunderlagen skickas ut tillräckligt 
god tid innan beslut. 

• Fyra av tio anser inte att ärendena bereds tillräcklig snabbt utifrån antalet frågor som 
ska hanteras, samt det relativa fåtal tjänstemän som ska hantera dem. 

• Antalet återremisser och extraärenden har varit många inom kommunstyrelsen, men 
upplevs ha minskat. Minskningen anses vara ett resultat av en medveten strategi från 
styrelsen. Styrelsen har hittills under år 2016 haft åtta sammanträden. Vår översiktliga 
protokollgranskning visar att styrelsen vid tio tillfällen beslutat att återremittera ären-
den för vidare beredning eller kompletteringar. Vid två ytterligare ärenden har det fö-
rekommit yrkanden om återremittering, även om beslut om återremittering inte fat-
tats. 

• Det är ovanligt att socialnämnden återremitterar ärenden, mycket tack vare införandet 
av nämndens årshjul. Även extraärenden är anses ovanliga, vilket dock uppfattas ha ett 
samband med att nämnden arbetar med utvecklingsfrågor i lägre utsträckning än tidi-
gare. 
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• Det är även ovanligt med återremisser i barn- och utbildningsnämnden. Generellt an-
ses att beslutsunderlagen är tillfredställande och inkommer i tid. 

Vår protokollgranskning visar även att varken barn- och utbildningsnämnden, social-
nämnden eller MBH-nämnden har beslutat att återremittera ärenden under sina hittills 
tre sammanträden år 2016. 

3.2.4. 	Sammanträden 
I nedanstående diagram redovisas i vilken utsträckning förtroendevalda instämmer i på-
ståendena som rör sammanträden. 

12. Planeringen av föredragslistan är väl avvägd 

13. Andelen extraärenden vid sammanträdena utgör undantag 

14. Kvaliteten på föredragningarna är hög 

15. Jag kan obehindrat framföra mina åsikter vid sammanträdena 

16. Sammanträdena är tidseffektiva 

17. Sammanträdesprotokollen är tydliga och lätta att förstå 

Figur 8. Samtliga förtroendevalda 
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Av diagrammet ovan framgår att: 

• 8o procent av de förtroendevalda anser att föredragslistan är väl avvägd (89 procent 
2010) och att extraärenden vid sammanträdena utgör undantag (76 procent). Cirka 73 
procent instämmer i att kvaliteten på föredragningarna är hög (87 procent 2010). 

• Samtliga förtroendevalda anser att de obehindrat kan framför sina åsikter vid samman-
trädena (94 procent) och att sammanträdesprotokollen är tydliga och lätta att förstå 
(94 procent 2010). 86 procent anser att sammanträdena är tidseffektiva (70 procent 
2010). 

Av intervjuer framkommer att: 
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• Arbetsutskotten i styrelsen och nämnderna borde kunna hantera fler ärenden samt 
lämna tydligare beslutsförslag till styrelsen och nämnderna. 

• Fler ärenden borde handla om uppföljning av tidigare beslut. 

3.2.5. 	Verkställighet 
I nedanstående diagram redovisas i vilken utsträckning förtroendevalda instämmer i på-
ståendena som rör verkställighet. 

18. Tjänstemännen följer de förtroendevaldas beslirt 

19. De förtroendevaldas beslut verkställs i rimlig tid 

Figur 9. Samtliga förtroendevalda 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

• Instämmer till viss del 

o  Instämmer inte 

• Vet ej/ingen uppfattning 

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100% 

Av diagrammet ovan framgår att: 

• Cirka 73 procent av de förtroendevalds instämmer i att tjänstemännen följer de förtro-
endevaldas beslut (64 procent 2010). 6o procent anser att besluten verkställs i rimlig 
tid. 

Av intervjuer framkommer att: 

• Inom kommunstyrelsen anses resultatet inte vara förvånande. Exempelvis anges inte 
den inköpspolicy som styrelsen beslutat om följas av tjänstemännen. Det ges även 
utryck för en generell uppfattning att beslut inte kommuniceras från styrelsen till tjäns-
temannaledning och ut i organisationen. 

• Inom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och MBH-nämnden anses det 
ovanligt att tjänstemännen inte skulle följa de förtroendevaldas beslut. MBH-nämnden 
beskrivs överlag som välfungerande. 
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Samspel mellan förtroendevalda och förvaltning 

4. Bedörnningar 

Bedömrångar mot konb.allmåk 
Kontrollmål 	 Kommentar 

Samarbete 	 KS: Inte ändamålsenlig 

BUN: Inte ändamålsenlig 

SN: Till övervägande del ändamålsenlig 

MBH: Till övervägande del ändamålsenlig 

Kultur och arbetsklimat 	 KS: Inte ändamålsenlig 

BUN: Inte ändamålsenlig 

SN: 1 begränsad utsträckning ändamålsenlig 

MBH: Till övervägande del ändamålsenlig 

Beslutsimderlag 	 KS: I begränsad utsträckning ändamålsenlig 

BUN: Till övervägande del ändamålsenlig 

SN: Till övervägande del ändamålsenlig 

MBH: Till övervägande del ändamålsenlig 

Sammanträden 	 KS: Till övervägande del ändamålsenlig 

BUN: Till övervägande del ändamålsenlig 

SN: Till övervägande del ändamålsenlig 

MBH: Till övervägande del ändamålsenlig 

Verkställighet 	 KS: I begränsad utsträckning ändamålsenlig 

BUN: Till övervägande del ändamålsenlig 

SN: Till  övervägande del ändamålsenlig 

MBH: Till övervägande del ändamålsenlig 

Styrning och kontroll 
	

KS: Otillräcklig intern kontroll 

BUN: Bristande intern kontroll 

SN: Till övervägande del tillräcklig intern kontroll 

MBH: Till övervägande del tillräcklig intern kontroll 

4.2. Revisionell bedämning 
Vår sammanfattande revisionella bedömning är att samspelet mellan de politiska 
organen och förvaltning inte sker på ett ändamålsenligt sätt, samt med otillräcklig intern 
kontroll inom kommunstyrelsen. Samspelet bedöms i begränsad utsträckning ske på ett 
ändamålsenligt sätt, samt med bristande intern kontroll inom barn- och ung domsnämn-
den. Samspelet bedöms till övervägande del ske på ett ändamålsenligt sätt, samt med till 
övervägande del tillräcklig intern kontroll inom socialnämnden och miljö-bygg och hälso-
skyddsnämnden. 

Rekommendationer: 

• Tydliggör parternas roller och hur det framtida samarbetet ska fungera. 

• Inför regelbundna utvärderingar av samarbete och beredningsprocess. 
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Bilaga webb-enkät 
Enkät till förtroendevalda politiker och kommunens arbetsledare/chefer 
- Frågor 

Nedan presenteras exempel på påståenden som de svarande ska ta ställning till. Följande svarsal-
ternativ finns; "1. instämmer helt", "2. instämmer till stor del", "3. Instämmer till viss del", "4. in-

stämmer inte" samt "5. vet ej/ingen uppfattning". 

A. Förtroendevalda och arbetsledare/chefer 

Samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän 

A 1. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är tydlig 
A 2. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är väl avvägd 
A 3. Förtroendevalda styr i tillräcklig omfattning (t.ex. initiering, beredning, beslut och uppföljning av ärenden) 
A 4. Samarbetet kännetecknas av lyhördhet och förståelse för varandras uppdrag 

Kultur och arbetsklimat i organisationen 

A 5. Samarbetet kännetecknas av ett arbetsldimat som tillåter en öppen dialog om problem och brister i 
verksamheten 
A 6. Samarbetet kännetecknas av ett arbetsklimat där goda ideer (t ex effektiviseringsförslag) leder till rimliga 
åtgärder 

B. Förtroendevalda 

Beslutsunderlag 

B 1. Beslutsunderlagen är lätta att förstå 
B 2. De skriftliga beslutsunderlagen är av rätt omfattning (inte för omfattande eller för knapphändiga) 
B 3. De skriftliga beslutsunderlagen beskriver konsekvenserna av beslut på ett tillfredsställande sätt 
B 4. Utskick av beslutsunderlagen sker i tillräckligt god tid inför beslut 
B 5. Ärendena bereds tillräckligt snabbt 

Sammanträden för styrelse och nämnder 

B 6. Planeringen av föredragslistan är väl avvägd 
B 7. Andelen extraärenden vid sammanträdena utgör undantag 
B 8. Kvaliteten på föredragningarna är hög 
B 9. Jag kan obehindrat framföra mina åsikter vid sammanträdena 
B lo. Sammanträdena är tidseffektiva 
B n. Sammanträdesprotokollen är tydliga och lätta att förstå 

Verkställäghet av beslut 

B 12. Tjänstemännen följer de förtroendevaldas beslut 
B. 13. De förtroendevaldas beslut verkställs i rimlig tid 
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