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Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Granskningens syfte har varit att bedöma om
kommunstyrelsen säkerställt att fullmäktiges beslut verkställs samt om det finns ett
ändamålsenligt system för återrapportering av genomförda uppdrag samt avvikelser från
dessa.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att
fullmäktiges beslut verkställs. Det finns ett delvis ändamålsenligt system, men
återrapporteringen av de uppdrag som lämnas löpande bör stärkas. Status i uppdrag (de som
inte lämnats i samband med budgeten) stannar inom tjänstemannaorganisationen och
återrapporteras inte till fullmäktige förrän de återkommer som ett ärende.
I nämndernas tertialuppföljningar följs de uppdrag som lämnats i budgeten upp.
Verkställigheten av dessa uppdrag sammanställs av kommunstyrelsen och återrapporteras två
gånger per år till fullmäktige. Uppföljningarna ger enligt vår bedömning relevant information till
fullmäktige som således kan bilda sig en uppfattning om hur beslut verkställs. Denna
rapportering bedöms som ändamålsenlig.
En del i granskningen har varit att granska 20 beslut som fattas av fullmäktige under perioden
september 2018 - september 2020. Granskningens resultat visar att 14 ärenden är
återrapporterade till fullmäktige varav 11 ärenden är återrapporterade samt verkställda. Det är
6 ärenden som fortfarande är pågående varav 5 är motioner. Vidare är det 1 beslut vars
ärenden är avslutat utan att det skett någon återrapportering till fullmäktige. Endast två
fullmäktigebeslut har en tidsangivelse för när ärendet ska återrapporteras till fullmäktige. Vi
bedömer att tidsangivelser underlättar uppföljning och ökar möjligheten att hantera avvikelser
från fullmäktiges beslut.
Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Överväga att återuppta en årlig återrapportering till fullmäktige om beslut som ej
verkställts.
 Överväga att sätta tidsram på uppdrag i största möjliga utsträckning. Där tidsram inte
anses möjligt, bör skäl anges samt ett alternativt sätt att upptäcka avvikelser.

Rapporten överlämnas härmed till kommunstyrelsen. Behandlat svar till revisionen önskas senast den
31 december 2021.
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