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Medarbetares uppfattning om internkontrollmiljön på Mittskåne 

Vatten 

För att bedöma kontrollmiljön och definiera specifika problem och utvecklings-

möjligheter inom Mittskåne Vatten har vi använt oss av intervjuer med 

medarbetare i olika befattningar på Mittskåne Vatten. Intervjuerna har då grundats 

på frågorna i enkäten nedan. 

En redovisning av enkätfrågorna samt en sammanfattning av svaren finns på sid 

5ff. Här finns också en redovisning av fria kommentarer.                                                       

Intervjuerna har genomförts under augusti och september 2019.  

Kontrollmiljön inom VA området - allmänt nuläge 
Att skapa en VA-organisation som omfattar två kommuner innebär en ganska stor 

förändring av befintlig organisationsstruktur. Krafter mot en sådan förändring kan 

vara mycket starka. Kulturskillnader, minskat underlag för befintlig kvarvarande 

verksamhet, oro för sämre bevakning av stadsbyggnadsprocesser samt olika 

ambitionsnivåer vad avser kvalitet och service är faktorer som kan skapa motstånd 

och tveksamheter hos intressenterna. Det är viktigt att motkrafterna verkligen tas 

på allvar och hanteras i förändringsprocesser.  I enkäten som beskrevs nedan lyfter 

jag därför också fram synpunkter och upplevda problem i samarbetet mellan 

kommunerna i fråga. 

I tider med svag ekonomi och neddragningar är det naturligt att ägare och 

huvudmän ställer krav på att kostnadsökningar för VA-försörjningen ska begränsas. 

Det är viktigt att man på alla nivåer i organisationen arbetar för att verksamheten 

ska drivas så effektivt som möjligt. 

Effektivisering ingår idag som en naturlig del av den löpande verksamheten. Som 

ägare och huvudman har man dock också ett ansvar för att VA-verksamheten 

tryggas även i ett längre perspektiv. Man löper annars risk att längre fram drabbas 

av accelererande kostnader. 

Effektivitet är inte bara en fråga om kostnader. För att skaffa sig en bild av den 

verkliga effektiviteten måste man titta på förutsättningarna i verksamheten i de 

enskilda kommunerna (tex ledningsnätets ålder, markförhållanden, reningskrav, 

kvalitet och service till kunderna, långsiktigheten i verksamheten mm) 
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Om en kommun exempelvis har svåra grundläggningsförhållanden och ett 

ålderstiget VA-ledningsnät, är det naturligt att man har högre kostnader än en 

kommun med bra grundläggningsförhållanden och ett förhållandevis nytt 

ledningsnät. Det finns inget som säger att VA-verksamheten i den billigare 
kommunen skulle drivas mer effektivt än i den dyrare kommunen. Enbart uppgifter 

om kostnaderna är inte ett bra mått på effektiviteten.  

För att kunna avgöra hur effektivt man arbetar i en organisation måste man ställa 

kostnaderna i relation till vad man får för pengarna (nytta/kostnad). Detta kan ske 

genom värdering av i vilken grad man uppfyller de krav som ställs på verksamheten 

av olika intressenter.  

Man kan skilja mellan följande tre typer av krav: 

1) Krav från myndigheter 

2) Krav på service och tillgänglighet 

3) Krav på långsiktighet i verksamheten 

 

Den första gruppen innefattar bindande krav från olika myndigheter.                         

En organisations förmåga att uppfylla myndigheternas krav kontrolleras ständigt. 

Uppgifter om uppnådda reningskrav, kvaliteten på det distribuerade dricksvattnet 

m.m. rapporteras fortlöpande in till tillsynsmyndigheterna.                                       

Att organisationen uppfyller myndighetskraven är en förutsättning för att man ska 

få driva verksamheten. Det går alltså inte att tumma på dessa krav. 

Den andra gruppen innefattar krav på service och tillgänglighet från kunder och 

andra intressenter i VA-verksamheten. Kraven kan exempelvis gälla önskemål om 

att det ska vara enkelt att komma i kontakt med Mittskåne Vatten och att man inte 

ska drabbas av onödiga störningar i VA-försörjningen.                                        

Det finns idag inte några fastlagda kravnivåer när det gäller denna typ av krav. 

Den tredje gruppen innefattar krav på att verksamheten ska vara långsiktigt uthållig. 

I denna grupp ingår insatser som behövs för att organisationen inte ska utarmas på 

längre sikt. En långsamt uthållig organisation bör ha förmåga och kunskap att möta 

framtida utmaningar och ökade krav. Vidare bör man inom rimliga gränser kunna 

påverka de yttre och inre ramarna för utveckling av verksamheten, vad gäller såväl 

tekniska som affärsmässiga och personaladministrativa frågor. Det handlar här i 

grunden om att skapa en organisation som har förmåga att både förändras och dra 
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till sig och behålla specialister. När det gäller VA-verksamheters långsiktiga 

uthållighet finns det i Sverige inte några fastlagda krav. 

Frågor enkätundersökning 
Den information som vi har om hur riskanalys kan genomföras, bör kompletteras 

med den samlade kunskap som finns bland medarbetare i organisationen.            

Det är viktigt att vi skaffar oss en sammanfattande bild av hur dessa personer ser 

på detta område i nutid och framtid. Ett bra sätt att skaffa sig denna överblick är 

genom nedan beskrivna enkät. 

Enkäten bygger på några frågeställningar som vi anser vara viktiga för att säkerställa 

att riskanalysen är av god kvalitet och att det finns relevant kunskap om processen 

Enkäten innehåller följande påståenden 

1) Jag har god förståelse för vilka risker som finns i organisationens 

verksamhet. 

2) Jag har en bra bild av vilka utmaningar och risker vår verksamhet står inför 

under de kommande fem åren. 

3) Jag har en god förståelse för de förändringar som uppstår i omvärlden och 

använder denna kunskap i den övergripande riskanalysen. 

4) Jag har en god förståelse för hur vår organisations riskanalyser ser ut. 

5) Kompetensen avseende riskanalysen är hög i ledningsgruppen. 

6) Riskanalys är ett strategiskt verktyg i vår organisation. 

7) Vår organisation använder riskanalyser för att ompröva våra strategier, mål 

och styrprocesser. 

8) Vår organisation använder riskanalyser för att även se möjligheterna som 

finns och inte enbart riskerna. 

9) De risker som identifieras i riskanalysen tas om hand och behandlas på ett 

logiskt sätt inom ramen för den interna kontrollen. 

10) Riskanalysen i vår organisation är en kontinuerligt pågående process. 

 
Frågorna har byggts upp kring positivt formulerade påståenden, vilka utgör ett 

tänkt idealtillstånd som Mittskåne Vatten eftersträvar i sitt arbete med 

riskanalyserna. Respondenterna skall kring dessa påståenden spontant ta ställning 

till hur hög grad de instämde i dessa.            
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Svaren anges i en skala mellan 1 och 5, där 1 innebär att påståendet inte alls 

stämmer med respondenternas uppfattning och 5 att påståendet helt och hållet 

stämmer med respondenternas uppfattning. Svarsalternativet ”Vet ej” kan också 

finnas med i enkäten. 

Möjlighet till fria kommentarer ges till varje fråga.  
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Svar enkätundersökning 
Åtta medarbetare har besvarat enkätfrågorna. Detta har gjorts via muntliga 

intervjuer för att samtidigt uppmuntra till kommentarer och spontana reflektioner. 

Här nedan redovisas medelvärdena av svaren samt fria kommentarer utan 

prioritetsordning. 

1) Jag har god förståelse för vilka risker som finns i organisationens verksamhet. 

Medelvärde egna gruppen:   4,1 
Medelvärde Mittskåne Vatten totalt: 3,4 

2) Jag har en bra bild av vilka utmaningar och risker vår verksamhet står inför under de 

kommande 5 åren. 

Medelvärde egna gruppen:   4,0 
Medelvärde Mittskåne Vatten totalt: 3,4 

3) Jag har en god förståelse för de förändringar som uppstår i omvärlden och använder 

denna kunskap i den övergripande riskanalysen. 

Medelvärde egna gruppen:   3,2 
Medelvärde Mittskåne Vatten totalt: 2,9 

4) Jag har en god förståelse för hur vår organisations riskanalyser ser ut. 

Medelvärde egna gruppen:   3,0 
Medelvärde Mittskåne Vatten totalt: 2,6 

5) Kompetensen avseende riskanalysen är hög i Mittskåne Vattens ledningsgrupp. 

Medelvärde egna gruppen:   3,4 
Medelvärde Mittskåne Vatten totalt: 3,5 

6) Riskanalys är ett strategiskt verktyg i vår organisation. 

Medelvärde egna gruppen:   3,5 
Medelvärde Mittskåne Vatten totalt: 3,3 

7) Vår organisation använder riskanalyser för att ompröva våra strategier, mål och 

styrprocesser. 

Medelvärde egna gruppen:   3,1 
Medelvärde Mittskåne Vatten totalt: 2,4 

8) Vår organisation använder riskanalyser för att även se möjligheterna som finns och 

inte enbart riskerna. 

Medelvärde egna gruppen:   3,2 
Medelvärde Mittskåne Vatten totalt: 3,0 

9) De risker som identifieras i riskanalysen tas om hand och behandlas på ett logiskt sätt 

inom ramen för den interna kontrollen. 

Medelvärde egna gruppen:   3,0 
Medelvärde Mittskåne Vatten totalt: 2,8 
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10) Riskanalysen i vår organisation är en kontinuerligt pågående process. 

Medelvärde egna gruppen:   4,1 
Medelvärde Mittskåne Vatten totalt: 3,3 
 

De olika svaren visar på att respondenterna generellt anser att den egna gruppen 

har bättre kontroll på riskanalyser än vad Mittskåne Vatten totalt har vilket kan 

bero på kommunikationsproblem. Viktigt med möten mellan enheter för att utbyta 

erfarenheter och att ge varandra stöd. 

Beträffande fråga 5 – om kompetensen i Mittskåne Vattens ledningsgrupp – är det 

endast ett fåtal som uppger sig ha någon kunskap om respektive kommuns 

ledningsgrupp.  Frågan har därför ställts som ”När det gäller vilken nivå på 

kompetensen avseende riskanalys i Mittskåne Vattens ledningsgrupp, var i skalan 1-

5 bedömer du/din arbetsgrupp (respektive totalt hela Mittskåne Vatten) att denna 

nivå ligger på”.  

Man anser att det finns god förståelse om nuvarande och kommande 

riskproblematik, men att denna förståelse inte har omsatts i en effektiv 

riskhantering. Materialet är annars för litet för att dra fler slutsatser. 

Spontana kommentarer 

Bättre samarbete önskas, allmänt och mellan arbetsgrupperna i Höör och Hörby. 

Samordna administration mellan Höör och Hörby kommuner avseende Mittskåne 

Vatten. 

Gör något åt lokalfrågan. För spridda medarbetare med tre olika utgångsställen. 

Bättre info till politiker. 

Bättre kundtjänst (utbildning!) och bättre samarbete. 

Se över standard och kapacitet på anläggningarna. 

Redovisa risker tydligare för verksamheten. 

Ekonomer önskas ute i verksamheten, inte bara centralt. 

Omvärldsbevakning ska vara en naturlig del av arbetsuppgifterna. Tid! 

Problem med kontinuitet i riskanalysen om flera slutar. 

Problem med olika ekonomisystem i Höör respektive Hörby kommun. 
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Otydligheter i våra upphandlade avtal. 

Nätverk för ekonomer saknas. 

Intern kontroll är en pappersprodukt! 

Otydlighet beträffande hantering av läckor, ingen centralt ansvarig arbetsledare.                          

Bra kontroll av inhyrda firmor önskas. 

Vattnet räcker inte till om det blir en läcka som rör småbyarna. Små marginaler.   

Ledningskartorna inte helt uppdaterade. 

Brist på vatten i framtiden. Vattentäkter. Pumpstationerna klarar inte så mycket 

mer. 

Hörby kommun har delvis manuell hantering av utbetalningar.  

Belopp/kontoanteckningar bör låsas in och ej förvaras öppet.  

Olika regelverk för Mittskåne Vatten i Höör resp Hörby.    

Allmänt viktigt med hög säkerhetsklass, bör ha klass 3.   

Föråldrade ledningsnät och anläggningar. Varierande grad av säkerhet – obs 

ventilation, galler, beslag i pumpsumpar, hygien mm på anläggningarna.    

Trafik runt anläggningarna. 

Olika ekonomisystem Höör-Hörby kommuner. 

Någon med arbetsledarfunktion bör hålla i hantering av läckor, ingen riktig koll på 

inhyrda firmor.    

Vattnet räcker inte till vid en vattenläcka i småbyarna. Små marginaler.  

Brist på vatten i framtiden. Vattentäkter. Pumpstationerna klarar inte så mycket 

mer.                                                                                                                              

Avdelningarna kan vara ”protektionistiska”, med stuprörstänkande och en 

överdriven respekt för chefen. Behövs rutiner/samarbetsformer där alla inblandade 

parter får säga sitt. Möjlighet att påverka och också att bli delansvarig! 

Dålig resursuppföljning och resursplanering.  

Behövs bättre systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetsarbete (brand, inbrott). 
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Behövs risk- och sårbarhetsanalyser på både system- och objektsnivå, åtminstone 

för systemkritiska objekt. 

Slutsatser av intervjuer och övrig information 

Krav på samarbete och samordning – för att bättre lära av erfarenheterna 

Vi behöver skapa en organisation som uppmuntrar medarbetare och chefer att 

arbeta mer över enhetsgränserna. Detta gör vi enklast genom att tillsammans bygga 

upp en gemensam organisation. Idag sitter vi utspridda på olika håll och kommer 

från olika verksamheter och kommuner där det finns kulturskillnader. Det är viktigt 

att våra olika kompetenser kan utnyttjas bättre. Bra om vi kan lära mer av varandra 

och bättre använda denna kunskap i våra yrkesroller.                                            

En gemensam lokal skulle innebära bättre samordning mellan olika aktörer, och 

bidrar därigenom till att skapa en annan insyn och förståelse för våra olika 

verksamheter. 

En övergripande planering och kostnadsmedvetenhet – för att ha kontinuerlig 

affärsmässig förankring 

Vi måste sätta fokus på planering och kostnadsmedvetenhet samt bli bättre på att 

mäta det vi arbetat med. Det måste finnas en övergripande kontroll med ett 

helhetstänk och inte bara verksamhetstänk.                                                                                                                 

Ett problem idag är att vi har olika ekonomisystem i Höör och Hörby, bland annat 

med olika kontoplaner. Redovisningen stängs idag vid olika tidpunkter i 

kommunerna, vilket skapar problem vid rapportering. Mittskåne Vatten har alltså 

inget eget ekonomisystem som är anpassat för sin typ av verksamhet. Ekonomer 

sitter centralt i kommunerna och har inte den insikten som behövs i våra 

verksamheter för att ge Mittskåne Vatten ett bra stöd.                                                                                                                        

För att vara effektiva i arbetet måste vi ha hjälpmedel som innebär att vi blir 

stöttade i vårt arbete, har koll på våra projekt och som underlättar att vi levererar 

överenskommen kvantitet och kvalitet i tid. 

Stödfunktionernas roll och ansvar behöver tydliggöras avseende operativt och 

strategiskt arbete – definierade roller och ansvar. 

Stödfunktioner (ex HR, ekonomi) finns till för verksamheten och måste möta 

verksamhetens behov och krav samt hjälpa till att skapa delaktighet. Rollen 

stödfunktion behöver utvecklas och rollerna behöver klargöras och tydliggöras. 

Idag fungerar stödfunktionerna som en verksamhet i sig. Många i organisationen 



  2019-09-09      
Intern kontroll  

  
Nulägesanalys 

  

11 

 

önskar mer hjälp, stöttning och utbildning från stödfunktioner i hur de ska driva 

sina projekt på bästa sätt. 

Resursbrister 

Det finns konflikter mellan löpande uppdrag och projekt – löpande uppdrag måste 

genomföras oavsett vad, vilket innebär att projekt tenderar att bli lidande. 

Resursbristerna löses inte heller idag då vi hela tiden får släcka bränder och göra det 

som är mest akut. Vi har koll på rent personella resurser inom Mittskåne Vatten 

men bättre koll behövs på kommunerna totalt. Koll på ekonomi, budget och 

prognoser kunde vara bättre. Vi har för dåliga verktyg. 

Vi har hög omsättning på ekonomer som är anställda i kommunerna.                                       

Det är svårt för små kommuner att rekrytera personal, varför dessa får konkurrera 

med hög lön. Det är önskvärt med ekonomer även ute i verksamheten. Idag sitter 

ekonomerna centralt, vilket kan leda till oönskat utanförskap och att de inte blir 

involverad i verksamheterna. Det är dock i slutändan en resursfråga. Det blir 

problem med kontinuiteten om någon slutar.  

Det är många och stora investeringar som kommer att behövas i framtiden, och 

kommunerna har inte så bra ekonomi. Hur prioritera framöver? 

Effektivare och tydligare planering av arbetet 

Finns en del otydliga projekt som inte blir prioriterade. Det finns också projekt 

som har tydliga yttre ramar men otydliga inre. Du vet inte alltid vad du ger dig in i. 

Det upplevs som om det finns resurser för att genomföra projekt, men inte på ett 

optimalt sätt. 

Det är besvärligt att alltid fördela rätt mellan kommunerna. Olika ekonomisystem 

Höör-Hörby kommuner. Månadsrapporter kan ge olika siffror.  

Rapporter lämnas inte i tid. Utbildning av personal i kontering behövs. 

Otydligheter i avtalet. 

Tydligare kravbild från högsta ledningen är betydelsefullt. 

Vi behöver utveckla nyttobegreppet och bli bättre på att aktivt prioritera de projekt 

som bäst uppfyller verksamhetens strategiska mål. Målen som vi sätter utifrån våra 

uppgifter bör graderas i olika nyttoeffekter. 

Balans mellan externa konsulter och eget expertkunnande 
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Strategier och projektstyrning samt ledarskap 

Vi behöver utveckla strategisk projektstyrning. 

Ledarskapet blir oftast bättre hos chefer som har en bakgrund som generalister och 

inte bara specialistbakgrund. Det behövs en bred kunskap på chefsnivå och att man 

framförallt förstår medarbetarnas olika specialiteter. 

Ekonomiska läget är en utmaning. Kommunerna brottas med underskott och 

tappar personal överhuvudtaget. Politikernas och tjänstemännens roller och dessas 

gränsdragning är inte alltid så enkla att definiera. Här måste det till bättre utbildning 

av berörda. 
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Säkerhet 

Allmänt är säkerhetstänkandet – på alla nivåer - något som ska genomsyra hela 

verksamheten. Mittskåne Vatten måste ha ett genomtänkt och heltäckande 

förebyggande säkerhetsarbete. Målet är då att minimera antalet olyckor och kriser 

och effekterna av dessa genom att berörda aktörer vidtar förebyggande och 

sårbarhetsreducerande åtgärder. Det är därför viktigt att sätta in arbetet med risk- 

och sårbarhetsanalyser i rätt sammanhang för att få ett så effektivt säkerhetsarbete 

som möjligt. Det är då nödvändigt att integrera säkerhetsarbetet med 

organisationens övriga processer. 

Kommunikation och hantering av information 

Vi bör kommunicera betydligt mer externt och internt för att lyckas bättre med 

strategisk projektstyrning. 

Det behövs helt andra dialoger med politiker och organisationerna än de vi har idag 

Cheferna bevakar omvärlden och sätter förutsättningarna. Viktigt att det finns tid i 

tjänsten till omvärldsbevakning inom arbetsområdet så att det blir en naturlig del i 

arbetsuppgiften. Chefer kan inte ha koll på allt och allas arbetsområden.                                                                                                      

Internkontroll finns på lokal nivå och kontrollmålen är inte alltid valda utifrån 

väsentlighet och risk.  

Mittskåne Vatten är mycket sårbart när det gäller de ekonomiska delarna. Svårt med 

två kommuner, svårt med kontoplaner. Blir för krångligt och för många 

mellanleder. Lätt att det blir missförstånd. Ekonomerna sitter för långt ifrån 

varandra. Blir kommunikationsproblem och konflikter mellan olika kommunala 

organisationer. Svårt när man inte får alla siffror i tid. 

Uppföljning 

Det krävs bättre hjälpmedel för att kunna följa upp projekt bättre. Det får 

lämpligen integreras med nuvarande affärssystem.  

Svårt att stämma av mellan två kommuner, idag skickas pengar mellan 

kommunerna. Mittskåne Vatten hade kunnat ha en fördel av att bli mer fristående. 

Stora planer finns vad gäller vattenförsörjning och investeringsplanering. Måste få 

med beslutsfattare i båda kommunerna. Taxehöjningar årligen kommer att behövas 

(5-6%). Automatisk höjning sker i enlighet med index.  
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Behövs en ny organisationsform eller är vi nöjda med formen gemensam nämnd? 

Idag är nämnden och Mittskåne Vatten en del av Höörs kommuns juridiska person, 

medan huvudmannaskapet ligger kvar i respektive kommun. Det är en enkel form 

för samverkan vad gäller organiserad drift.                                                                        

Har vår nuvarande organisation kapacitet att leva upp till nya lagar och 

förordningar? 

Kan vår nuvarande organisation åta oss de större projekt som krävs av vår 

verksamhet och ha förutsättning att bemanna dem med egen personal och inhyrd 

personal?  

Har vi balans mellan egen personal och inhyrd personal? 

Skapar vår organisation tydliga uppdrag och ansvarsområde? 

Kan vi rekrytera tillräckligt kvalificerad personal inom vårt verksamhetsområde och 

få personalen att stanna kvar? Eller kan personalbrist uppstå? Har vi kvar 

specialisterna i vår organisation kan det vara lättare att få nyckelpersoner att stanna 

kvar och vilja hjälpa oss att utveckla verksamheten. 

Finns det förutsättning för god verksamhetsutveckling och styrning av vår 

verksamhet? Upplägget med olika redovisningssystem i kommunerna Höör och 

Hörby, vilket är en följd av organisationsformen som är gemensam nämnd är 

administrativt omfattande och skapar osäkerhet om att redovisningen är rätt.      

Det finns olika sätt att kontera, och kontoplanerna är inte desamma i kommunerna 

vilken stundtals kan bli förvirrande. 

När det gäller VA försvårar det nuvarande ägarförhållandet helhetsbilden av VA-

ekonomin. I nuvarande organisationsform kan nämnden inte äga VA-tillgångar och 

inte ha huvudmannaskapet. 

En ny organisationsform skulle kunna vara bolag eller kommunalförbund. 

Kommunalförbund möjliggör ett tydligt politiskstyre samtidigt som VA-ekonomin 

kan avgränsas från övrig kommunal ekonomi. 
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Bolagsformen är en privaträttslig organisationsform med tillhörande styrelse. 

Fördelen anses vara att organisationsformen är självständig, stärker ett operativt 

styre samt att sakkunniga kan anlitas i styrelsen.                                              

Kommunerna har sedan början av 1980-talet erfarenhet av gemensamägda 

kommunala bolag, till exempel det kommunala avfallsbolaget MERAB som ägs av 

kommunerna, Eslöv, Höör och Hörby. 
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Sammanfattning nulägesanalys av Mittskåne Vatten 
För att bedöma kontrollmiljön och finna specifika problem och utvecklings-

möjligheter har vi intervjuat medarbetare på olika befattningar på Mittskåne Vatten. 

Det är en spridd uppfattning att Höör-Hörbys VA-organisation har ett antal 

problem och är i behov av omorganisation. Som exempel på problem idag kan 

nämnas 

- Organisationen sitter utspridd på flera platser.  

- Rollerna upplevs idag som otydliga och ansvarsfrågan oklar. 

- Olika ekonomisystem och kontoplan i Höör resp Hörby. 

- Framtida större projekt avseende bl a ledningsnät och vattenförsörjning 

kräver en effektiv organisation. 

- Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal. 

- Helhetssyn på säkerhetsarbetet saknas. 

 

Det rekommenderas därför en ny organisationsform för Mittskåne Vatten. Här är 

bolagsformen en privaträttslig organisationsform med tillhörande styrelse att 

föredra. Detta bolag kan då mera effektivt effektivisera verksamheten genom att 

- Skapa ett eget affärssystem - gärna i realtid, så att man ser intäkter och 

kostnader direkt. Det blir lättare att följa upp redovisningen om man vet att 

alla siffror finns i systemet.   

- Anställa eller hyra in en ekonom/controller som ska finnas ute i 

verksamheten som stöd i de stora projekten som ska drivas framöver. 

- Ordna en gemensam lokal för medarbetarna för erfarenhetsutbyte och 

lättare kunskapsöverföring. 

- En självständig organisationsform – fortfarande ägd och styrd av Höörs och 

Hörby kommuner (jämför MERAB som ägs på detta sätt av Eslöv, Höör 

och Hörby) - stärker ett operativt styre samt underlättar att sakkunniga kan 

anlitas i styrelsen. En tydlig organisationsform bör underlätta att attrahera 

och behålla specialister och därmed höja kompetensnivån i organisationen.  


