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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat
kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna
har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att
kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

Vår sammanfattande bedömning är att ärendeberedningsprocessen till stor del är fungerade
när det kommer till verkställigheten men att det finns brister när det kommer till
återrapporteringen av verkställigheten. Vår bedömning grundar sig på att det framgår att det
finns ett etablerat arbetssätt när det kommer till att remittera ärendena. Därutöver framgår att
majoriteten av kommunfullmäktiges beslut är verkställda, även om det är en minoritet som
återrapporteras.

I kommunstyrelsen reglemente framgår att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att
fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi följs upp i nämnderna. Istället för att räkna upp vad kommunstyrelsen ska övervaka
kan det vara mer ändamålsenligt att revidera kommunstyrelsens reglemente så att lydelsen
anger att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att kommunfullmäktiges beslut
verkställs och efterlevs. På så sätt förekommer ingen urskiljning avseende vilka kommun-
fullmäktigebeslut som kommunstyrelsens uppsikt omfattar.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

Ñ Ärendena bevakas genom nämndernas och kommunstyrelsens ärendelista som
administreras av nämndsekreterarna.

Ñ Kommunledningskontoret går igenom kommunfullmäktiges protokoll en gång per år för
att följa upp vilka beslut som har verkställts. Genomgången syftar till att sammanställa
de kommunfullmäktigebeslut som behöver följas upp.

Ñ Kommunledningskontoret fördelar de ärenden som kommunfullmäktige har fattat
beslut om till berörda nämnder/styrelser. Därefter sker fördelningen av ärendena inom
respektive styrelse/nämnd/bolag.

Ñ Av de tio granskade besluten har sex uppdrag verkställts, två uppdrag har delvis
verkställts och två uppdrag har inte verkställts.

Ñ Det saknas tydliga och dokumenterade rutiner för hur verkställigheten ska
återrapporteras till nämnd och till kommunfullmäktige.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

Ñ tillsammans med nämnderna gemensamt se över rutinerna för verkställande och
återrapportering av kommunfullmäktiges beslut, samt

Ñ stärka sin bevakning av de uppdrag som ges från kommunfullmäktige utöver mål,
inriktning och direktiv till nämnderna,

Ñ tillsammans med nämnderna processkartlägga hela ärendeprocessen.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Kommunfullmäktige är enligt kommunallagen kommunens högsta beslutande politiska organ.
I kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag ingår dels att bereda ärenden som ska beslutas
av kommunfullmäktige dels att verkställa frågor som delegerats till dem från fullmäktige.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att tillse att fullmäktiges beslut verkställs och
ska genom sin uppsiktsplikt säkerställa att fullmäktiges beslut följs och genomförs. Det åligger
även kommunstyrelsen att återrapportera till kommunfullmäktige i vilken mån styrelsen fullgjort
de uppdrag som delegerats till dem.

Kommunstyrelsens och nämndernas verkställande av fullmäktiges beslut utgör således en
viktig del i den demokratiska processen. En återkoppling avseende resultatet av genomförda
beslut kan anses som en del av verkställandet och innebär också att kommunfullmäktige får
en återkoppling kring vad som hänt i de ärenden de fattat beslut om. För att säkerställa att
kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs är det av vikt att kommunstyrelsen
utvecklar former för sin uppsikt så att eventuella avvikelser från fullmäktiges beslut upptäcks
och att insatser görs för att säkerställa implementering. Det finns annars en risk att de beslut,
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fattat beslut om inte hörsammas och implementeras.

Med detta som utgångspunkt har revisorerna i sin väsentlighets- och riskbedömning sett det
som angeläget att granska huruvida kommunstyrelsen och nämnder säkerställer hantering,
verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut i enlighet med gällande lag
och riktlinjer.

2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges
beslut verkställs och återrapporteras. Med ändamålsenlighet avses kommunstyrelsens och
nämndernas förutsättningar för att hantera, verkställa och följa upp arbetet med ett
tillfredsställande resultat utifrån sitt uppdrag.

Följande frågor besvaras i granskningen:

Ñ Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att kommunfullmäktiges beslut verkställs
och återrapporteras på ett tillfredsställande sätt?

Ñ Återrapporteras avvikelser från beslut till fullmäktige?
Ñ Vidtas åtgärder om avvikelser identifieras?
Ñ Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen/nämnderna och

förvaltningen i bevakningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut?
Ñ Genomför kommunstyrelsen i enlighet med sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning

av de beslut som fattats av kommunfullmäktige?

2.3. Genomförande och avgränsning
Granskningen har grundats på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Ett stickprov
omfattande tio beslut som fattats av kommunfullmäktige har granskats utifrån
kommunstyrelsens och nämndernas genomförande och återrapportering till fullmäktige.
Avgränsning har skett till beslut fattade under tidsperioden 2014 – 2016. Samtliga intervjuade
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har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd mars 2017 – maj
2017.

2.4. Revisionskriterier
I tredje kapitlet kommunallagen (KL) behandlas kommunernas organisation och
verksamhetsformer. Nämnden beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt
lag eller annan författning ska handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har
delegerat till dem samt bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut
verkställs. Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som
fullmäktige har lämnat till dem. Även delegerade ärenden ska återredovisas. Lagen ställer inte
några krav på formerna för redovisningen, det ankommer på fullmäktige att besluta om
omfattningen av och formerna för redovisningen. Enligt Dalman m.fl.1 torde årliga
redovisningar inte vara tillräckliga.

Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen ska ett ärende innan det avgörs av kommunfullmäktige
beredas, antingen av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en
fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har
beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.

Enligt KL 6 kap. 7 § har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. I 6 kap.
1 § framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Med styrelsens ledande
ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala
verksamheten.

Av 6 kap. 27a § framgår att en nämnd som handlägger ett medborgarförslag, minst en gång
om året ska informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendet. Nämnden ska också
informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år efter det att det väckts i
kommunfullmäktige.

2.4.1. Kommunfullmäktiges arbetsordning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska utdrag ur protokollet tillställas de nämnder andra
organ och personer som berörs av beslutet i protokollet.

2.4.2. Kommunstyrelsens reglemente
Av kommunstyrelsens reglemente, fastställd av kommunfullmäktige 26 september 2016,
framgår det att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att av fullmäktiges fastställda
kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i
nämnderna.

1 Dalman m.fl. ”Kommunallagen med kommentarer och praxis”, femte upplagan 2011.
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3. Granskningsresultat

3.1. Verkställande och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut

3.1.1. Iakttagelser
Vid intervjuerna framkom att när kommunfullmäktige fattar ett beslut som enbart ska
expedieras för kännedom eller för handläggning sker det genom att huvudadministratören i
ärendehanteringssystemet 360 skickar ut kommunfullmäktiges protokollsutdrag. Utskicket
sker antingen via e-post eller via systemet 360. Utöver protokollsutdraget framgår det av
utskicket när och till vem ärendet har expedierats. Samtliga ärenden ska vara registrerade i
ärendehanteringssystemet och ärenden som är pågående måste vara tilldelade en
handläggare. Det går alltså inte att ha pågående ärenden i systemet som inte är tilldelade en
handläggare.

Enligt vad som framkom av intervjuerna sätts ärendet upp på en lämplig tid för behandling hos
kommunstyrelsen eller nämnden som har fått ärendet expedierat till sig. Ärendena bevakas
genom nämndernas och kommunstyrelsens ärendelista som administreras av nämnd-
sekreterarna. Av intervjuerna framkom att ett par gånger per år sker en genomgång av
expedierade ärenden till nämnden för att säkerställa att de finns på ärendelistan. Kultur- och
fritidsnämnden har upprättat ett ärendeschema där samtliga ärenden är sammanställda och
när de ska upp för beslut i nämnden. Samtliga tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen
har tillgång till ärendeschemat och utifrån schemat får de kännedom om när ärenden ska
behandlas politiskt.

Information om inkomna ärenden till kommunstyrelsen och nämnderna sker på lite olika sätt.
Exempelvis informeras omsorgsnämnden om inkomna ärenden genom en pärm som cirkulerar
under sammanträdet. Hos samhällsbyggnadsnämnden är det främst presidiet som informeras,
i de ärenden då det finns ett visst förhandlingsutrymme inom ramen för uppdraget informeras
hela nämnden. Information om inkomna ärenden till servicenämnden delges hela nämnden
via ärendelistan efter att presidiet har informerats först.

Av intervjuerna framgår att det finns en samsyn kring arbetssättet för verkställande av
kommunfullmäktiges beslut. Däremot saknas det tydliga och dokumenterade rutiner för hur
verkställigheten ska återrapporteras till nämnd och till kommunfullmäktige.

3.1.2. Bedömning
Vi bedömer att det finns ett etablerat arbetssätt för hur verkställande av kommunfullmäktiges
beslut ska hanteras. Vi bedömer dock att det är hade varit en fördel, bland annat för att minska
sårbarheten, om det fanns dokumenterade rutiner som beskrev förfarandet. När det gäller
återrapportering av verkställande av kommunfullmäktiges beslut bedömer vi att det inte finns
några rutiner. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillsammans med nämnderna
gemensamt se över rutinerna för verkställande och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut.
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3.2. Ansvarsfördelning

3.2.1. Iakttagelser
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ska verkställa fullmäktiges
beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. Det framgår även att om fullmäktige inte har beslutat
något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden ska beredas som fullmäktige därefter
ska behandla.

Av intervjuerna framkom att kommunledningskontoret fördelar de ärenden som
kommunfullmäktige har fattat beslut om till berörda nämnder/styrelser. Därefter sker
fördelningen av ärendena inom respektive styrelse/nämnd/bolag. Enligt vad som framkom vid
intervjuerna sker fördelningen av ärendena till avsedda handläggare på ett likartat sätt mellan
nämnderna. När ärendet inkommer lämnas det till förvaltningschefen eller ledningsgruppen på
förvaltningen som beslutar om vilken handläggare som ska bereda ärendet.

Det finns ingen dokumenterad rutin för hur ärendeberedningsprocessen ska ske i kommunen.
Det finns dock rutinbeskrivningar som redogör för hur ärenden ska expedieras genom
ärendehanteringssystemet.

3.2.2. Bedömning
Vår bedömning är att det finns en samsyn kring hur ärendegången från beslut i
kommunfullmäktige till beslut i nämnd ska fungera. Det framgår också att det finns en samsyn
kring ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Vi ser dock att det finns
förbättringsmöjligheter gällande skriftlig dokumentation och rutiner gällande återrapportering.

3.3. Kommunstyrelsens uppsikt

3.3.1. Iakttagelser
Av intervjuerna framkom att kommunledningskontoret går igenom kommunfullmäktiges
protokoll en gång per år för att följa upp vilka beslut som har verkställts. Protokollen gås igenom
manuellt för att sammanställa de beslut som behöver följas upp. Genomgången avser ärenden
där kommunfullmäktige har beslutat att en återrapportering eller liknande ska ske samt i vissa
större ärenden. Det är alltså inte en uppföljning av samtliga kommunfullmäktigebesluts
verkställande.

Det framkom av intervjuerna att kommunstyrelsen inte genomför någon systematisk
uppföljning av vilka beslut som nämnderna verkställer. De intervjuades uppfattning är dock att
kommunledningskontoret har en god översikt av vad nämnderna genomför. Den översiktliga
kontrollen sker genom att kommunledningskontoret går igenom nämndernas kallelser inför
varje kommunstyrelsesammanträde.

3.3.2. Bedömning
Vi gör bedömningen att det saknas ett formaliserat arbetssätt för att säkerställa
kommunstyrelsens uppsikt över att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen
grundas på att kommunstyrelsen inte genomför någon systematisk uppföljning av vilka
kommunfullmäktigebeslut som nämnderna faktiskt har verkställt. Vi ser det som positivt att det
sker en uppföljning av verkställandet av beslut som ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
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Vi bedömer dock att kommunstyrelsen har ett etablerat arbetssätt för att följa vilka ärenden
som nämnderna lyfter till sina sammanträden. Vi grundar bedömningen på att
kommunledningskontoret går igenom nämndernas kallelser inför kommunstyrelsens
sammanträden. Dock framgår det inte av en genomgång av kallelser vilka kommun-
fullmäktigebeslut nämnden har verkställt eller vad nämnden därefter har fattat beslut om.

Mot bakgrund av ovan rekommenderar vi kommunstyrelsen att stärka sin bevakning av de
uppdrag som ges från kommunfullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till nämnderna.

3.4. Granskning av tio utvalda beslut 2015-2016

I detta avsnitt redogör vi för de tio kommunfullmäktigebesluten som vi har följt. Kriterierna för
urvalet har varit att det ska vara ett uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om som är
utöver den övergripande målstyrningen, eller en motion som antingen har blivit beviljad av
kommunfullmäktige eller återremitterad för ytterligare beredning innan slutgiltigt beslut ska
fattas.

3.4.1. Iakttagelser
Tabellen nedan visar att av de tio granskade
besluten har sju uppdrag verkställts, två uppdrag har
delvis verkställts och ett uppdrag har inte verkställts.
Av de granskade besluten har 40 procent vid
granskningens genomförande återrapporterats till
ansvarig nämnd och 30 procent, det vill säga tre
beslut, har återrapporterats till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen är ansvarig för sex av de tio
uppdragen och involverad i ytterligare tre av
uppdragen.

Av stickproven framgår att de flesta av
kommunfullmäktiges beslut är tidsatta genom att det
anges när uppdraget ska vara genomfört eller när en
antagen policy eller fastställd taxa ska börja gälla,
även om det är något som ytterligare ska åtgärdas
innan ikraftträdandet. Däremot är det inte lika vanligt
förekommande att verkställandet av bifallna motioner
blir tidsatta av kommunfullmäktige. Av intervjuerna
framkom dock att när ärendena remitteras till
nämnderna har kommunstyrelsen i regel angett när
ärenden ska lyftas till kommunstyrelsen och därefter
till kommunfullmäktige.

I fyra av de tio besluten framgår att en redovisning
ska ske till kommunfullmäktige. I två av de fyra
besluten framgår när redovisningen till
kommunfullmäktige ska ske, dessa har inte redovisats i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut. Enbart ett av de fyra ärendena har redovisats för kommunfullmäktige.

10 beslut har
granskats

9 av de
granskade

besluten har
verkställts helt

eller delvis.

Verkställigheten
för 3 beslut har

återrapporterats
till ansvarig nämnd

Verkställigheten
för 3 beslut har

återrapporterats
till KF
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§ Ärende Kommunfullmäktiges
beslut

Aktuell
nämnd Beslutstyp Verkställt

Uppföljning
inom

förvaltningen

Protokollförd
återrapporte-
ring till nämnd

Protokollförd
återrapporte-

ring till KF

12/2014
Språkträning

för
föräldralediga

Kommunstyrelsen får i
uppdrag att i samband

med budgetarbetet
2015 undersöka och
belysa språkträning.

KS Motion

NEJ, frågan om
språkträning
lyftes aldrig i

budgetarbetet
för 2015.

NEJ NEJ NEJ

60/2014

Införande av
klimatkompens

ering av
samhällsbetald

a resor i
Kalmar

Att införa
klimatkompensering för
fossila flyg- och bilresor

i den kommunala
verksamheten från och

med 1 januari 2015.
Modellen ska

utvärderas efter ett år,
därefter fattas nytt

beslut om nivåer för
kommande år.

KS Uppdrag

JA, med
omedelbar

verkan (samtliga
resor för 2014
fakturerades
under 2015)

JA, uppföljning
av hur systemet

har fungerat i
implementering
och hur det har
uppfattats ute i
förvaltningarna.

JA JA

90/2014

Kulturcentrum
– förslag till

fortsatt
planering

Godkände förslaget till
fortsatt planering för
förverkligandet av ett

kulturcentrum.
Skapandet av ett

kulturcentrum ska
arbetas in i den

ekonomiska
planeringen för 2015 -

2017.

KS/Kultu
r och
fritid

Uppdrag

JA, i
verksamhetsplan
med budget för
2015-2017 finns

det ett beslut om
investeringar för
kulturkvarteret.

JA, eftersom
detta är ett

byggprojekt så
har beslutet

övergått i
workshops på

nämnden,
lokalplaneringar,
visionsarkitektrit

ningar och nu
senast

upphandling av
arkitekt.

JA JA

41/2015

Värdering vid
försäljning av

kommunal
mark

Att huvudregeln vid
markförsäljningar är att

kommunen värderar
marken i egen regi och
fastställer markpriset i

förhandling med aktuell
part. En utvärdering av
beslutet ska finnas med
i årsredovisningen för

2015.

KS Uppdrag

JA, metoden har
tillämpats från
beslutstillfället.

Vid vissa tillfällen
tas värdering in
från extern part

för att säkerställa
den interna
processen.

NEJ NEJ NEJ

121/2015

Indexreglering
av

inkomsttaket
för maxtaxa
och slopad

reducering av
15-

timmarsplats i
förskola

Antog förslag till
indexreglering av

inkomsttaket, att gälla
från och med 1 juli

2015.

Barn
och

ungdom
Uppdrag JA

JA, kontroll att
beslutade
avgifter

debiterats.

JA JA

159/2015

Vad tycker
nybyggarna om

bygglovs-
processen?

Bifall KS Motion

JA, påbörjades
2016-01-01 och

gjordes två
gånger. Numera

sker det
1/månad.

NEJ NEJ NEJ

159/2015
Lättillgänglig
information -
en rättighet

Bifall KS Motion JA

JA, säkerställt
leverans till
spridnings-

punkter samt
gjort nytryck av

materialet.

NEJ NEJ
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§ Ärende Kommunfullmäktiges
beslut

Aktuell
nämnd Beslutstyp Verkställt

Uppföljning
inom

förvaltningen

Protokollförd
återrapporte-
ring till nämnd

Protokollförd
återrapporte-

ring till KF

73/2016

Upphandling
av personlig

assistansverk-
samhet på

entreprenad

Socialnämnden och
serviceförvaltningens
upphandlingsenhet,

upphandla och ta fram
förfrågningsunderlag

för att överlåta
kommunens personliga
assistansverksamhet på

entreprenad.

Omsorg
/KS Uppdrag

Delvis,
upphandlingen

pågår.
Verkställigheten
har dragit ut på
tiden pga. att

KF:s beslut
överklagats till
högsta instans.
Beslut i Högsta

förvaltnings-
domstol

avgjordes först 9
mars 2017.

JA Delvis

Delvis,
återrapporteri

ng har skett
under

ärendets gång.

163/2016

Arrendeavtal
för

uppställning av
solcellspark på

del av
fastigheten

Barkestorp 3:1

Kommunfullmäktige
godkände förslaget till

andrahandsarrende

Kalmar
Kommu
nbolag
AB och

KS

Uppdrag

Delvis, just nu
pågår en

diskussion om
avstyckning av

fastigheten
mellan

kommunen och
Kalmar

Kommunbolag.

Projektering av
1/4 av

anläggningen
pågår.

Pågående
ärende

Pågående
ärende

221/2016
Förebygg

fallolyckor hos
våra äldre

Återremitterade
ärendet för att

komplettera
beslutsunderlaget med
kostnader för att införa
gratis broddar i enlighet
med motionens första

hands yrkande dvs.
gruppen äldre med

beslut om hemtjänst
eller larm.

Omsorg Motion JA JA JA Inte ännu

3.4.2. Bedömning
Granskningen av tio beslut antagna av kommunfullmäktige 2014-2016 visar enligt vår
bedömning att ärendeberedningsprocessen till stor del är fungerade när det kommer till
verkställigheten. Dock bedömer vi att det finns brister i genomförandet när det kommer till
återrapporteringen av verkställandet. Resultatet bekräftar att det saknas rutiner för
återrapportering. Det blir än mer tydligt i de fall då kommunfullmäktige beslutar om en
återrapportering som sedan inte är genomförd. I vår bedömning bör en återrapportering ske i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut även om nämnderna eller kommunstyrelsen inte har
hunnit verkställa beslutet eller av någon anledning inte har fullföljt beslutet.

I de fall ärenden ska remitteras till nämnder och kommunfullmäktige inte beslutar om tidsram
för verkställande eller återrapportering finner vi det lämpligt att kommunstyrelsen fastställer en
tidsram och någon form av uppföljning. Sammantaget rekommenderar vi att det är en fördel
att upprätta rutiner för verkställighet och uppföljning av kommunfullmäktigebesluten för att
minimera sårbarheten i ärendeberedningsprocessen.
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4. Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att ärendeberedningsprocessen till stor del är fungerade
när det kommer till verkställigheten men att det finns brister när det kommer till
återrapporteringen av verkställigheten. Vår bedömning grundar sig på att det framgår att det
finns ett etablerat arbetssätt när det kommer till att remittera ärendena. Därutöver framgår att
majoriteten av kommunfullmäktiges beslut är verkställda, även om det är en minoritet som
återrapporteras.

I kommunstyrelsen reglemente framgår att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att
fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi följs upp i nämnderna. Istället för att räkna upp vad kommunstyrelsen ska övervaka
kan det vara mer ändamålsenligt att revidera kommunstyrelsens reglemente så att lydelsen
anger att kommunstyrelsen har som uppgift att övervaka att kommunfullmäktiges beslut
verkställs och efterlevs. På så sätt förekommer ingen urskiljning avseende vilka kommun-
fullmäktigebeslut som kommunstyrelsens uppsikt omfattar.

Revisionsfråga Svar
Säkerställer kommunstyrelsen att
kommunfullmäktiges beslut verkställs och
återrapporteras på ett tillfredsställande sätt?

Nej, kommunstyrelsen genomför inte någon systematisk
uppföljning av att kommunfullmäktiges beslut verkställs och
återrapporteras.

Återrapporteras avvikelser från beslut till
fullmäktige?

Nej, det har inte framkommit att avvikelser återrapporteras
till fullmäktige.

Vidtas åtgärder om avvikelser identifieras? Enligt vad som har framkommit vid intervju vidtas åtgärder
vid avvikelser. Vi har inte kunnat finna något som tyder på
motsatsen.

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning
mellan kommunstyrelsen/nämnderna och
förvaltningen i bevakningen och
verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut?

Ja, det finns en tydlig fördelning mellan den politiska nivån
och tjänstemannanivån när det kommer till bevakningen
och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Genomför kommunstyrelsen i enlighet med sin
uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning av
de beslut som fattats av kommunfullmäktige?

Delvis, kommunstyrelsen följer upp vilka ärenden som
nämnderna tar upp vid sina sammanträden genom att
kommunledningskontoret går igenom nämndernas
kallelser inför kommunstyrelsens sammanträden. Det kan
dock inte bedömas som tillräcklig uppföljning inom ramen
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

Ñ tillsammans med nämnderna gemensamt se över rutinerna för verkställande och
återrapportering av kommunfullmäktiges beslut, samt

Ñ stärka sin bevakning av de uppdrag som ges från kommunfullmäktige utöver mål,
inriktning och direktiv till nämnderna,

Ñ tillsammans med nämnderna processkartlägga hela ärendeprocessen.

Kalmar den 17 augusti 2017

Malin Lundberg Negin Nazari
EY EY
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Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:

Ñ Jan G Nilson, stadsingenjör

Ñ Jonas Sverkén, kanslichef

Ñ Irene Jonsson, nämndsekreterare

Ñ Marcus Kindahl, nämndsekreterare

Ñ Marina Pull, nämndsekreterare

Ñ Martina Eriksson, nämndsekreterare

Ñ Martin Westbrandt, nämndsekreterare

Ñ Pia Axeheim, nämndsekreterare

Ñ Maria Johansson, kommunarkivarie

Ñ Annette Andersson, kommundirektör

Ñ Mats Linde, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen

Ñ Benny Wennberg, förvaltningschef serviceförvaltningen

Ñ Lolita Persson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Ñ Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundelsnämnd

Ñ Cecilia Frid, förvaltningschef socialförvaltningen

Dokument:
Ñ Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar kommun, 2016-09-26

Ñ Kommunstyrelsens reglemente, fastställd av kommunfullmäktige, 2016-09-26

Ñ Kommunfullmäktiges protokoll för perioden 2014-2016

Ñ Underlag kopplat till respektive ärende som granskats inom ramen för
stickprovsgranskningen
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