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Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut
Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av
Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnder och styrelser. Stadsrevisionen
bedömde att Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av Kommunfullmäktiges uppdrag bör stärkas. Stadsrevisionen är positivt till att Stadskansliet har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över rutinerna, och har i sin granskningsrapport identifierar följande utvecklingsbehov:
•

•
•

Säkerställande av uppföljning och återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige, genom skriftliga, enhetliga rutiner för när ett ärende ska
öppnas och avslutas, samt rutiner för korshänvisning när ett ärende avslutas
och ett nytt öppnas som har koppling till det tidigare ärendet.
Säkerställande av att beslutsunderlag formuleras så att det är tydligt vad som
ska genomföras, av vem, och hur utförlig informationen av verkställighet ska
vara.
Säkerställande av att beslut om åtgärder innehåller en tidsram

Kommunstyrelsen delar stadsrevisionens synpunkter på de utvecklingsområden som
identifierats och Stadskansliet påbörjade under 2014 ett arbete med att ta fram gemensamma rutiner för att säkerställa Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Dessa rutiner
är nu fastställda av kommunchefen.
När kommunfullmäktige beslutat om att en annan nämnd får ett uppdrag leder detta
till att en expediering av protokollsutdraget skapas för att nämnden ska få uppdraget.
Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt
ärende och påbörjar handläggningen. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger
Kommunstyrelsen ett uppdrag.
För att kunna följa uppdragens genomförande ska beredningsläget rapporteras till
Kommunstyrelsen 2 ggr per år, per den 30 april och 15 oktober. Ärendet om beredningsläget förs upp till Kommunfullmäktige som får en rapportering och statusrapport av uppdraget. Alla beslut ska rapporteras till dess de är verkställda eller att
Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget.
I Stadskansliets interna rutin betonas vikten av att formulera beslutsförslagen på sådant sätt att det tydligt framgår vad som ska genomföras, och av vem. Det ska också,
så långt det är möjligt, finnas en tydlig tidsram för när uppdraget ska vara genomfört.
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Kommunstyrelsen konstaterar att den kritik som Stadsrevisionen framför är relevant
och att förbättringar genomförts för att säkerställa att uppföljning och återrapportering blir enhetlig och systematisk. I det reviderade reglementet för Kommunstyrelsen
föreslås också att detta ansvar förtydligas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunstyrelsen svar översänds till Stadsrevisionen
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

