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Kommunkansliet 

Datum 2023-01-09 
Dnr KS 2022/0297 

Till Kommunstyrelsen 
 

 
Svar på revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens styrning, 
uppföljning och kontroll av Produktionsutskottet och 
produktionsförvaltningen 
 
 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning av Kommunstyrelsens styrning, 
uppföljning och kontroll av produktionsutskottet och produktionsförvaltningen. 
Granskningen har resulterat i två rekommendationer till Kommunstyrelsens, vilka handlar om dels 
att Kommunstyrelsens säkerställer delegation av beslutanderätt och att delegationsbeslut anmäls till 
Kommunstyrelsen, dels att Kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig uppföljning av de utskott 
som inrättas framöver. 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
 
som svar på granskningsrapport gällande Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av 
produktionsutskottet och produktionsförvaltningen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande 
daterat 2023-01-09 
 
 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning av Kommunstyrelsens styrning, 
uppföljning och kontroll av produktionsutskottet och produktionsförvaltningen. 
Granskningen har resulterat i två rekommendationer till Kommunstyrelsens, vilka handlar om dels 
att Kommunstyrelsens säkerställer delegation av beslutanderätt och att delegationsbeslut anmäls till 
Kommunstyrelsen, dels att Kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig uppföljning av de utskott 
som inrättas framöver. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-21, KF § 7:5, om ny politisk organisation för mandatperioden 
2023 – 2026 innebär bl. a. att den s.k. beställare – utförarmodellen inte längre är aktuell. De 
verksamheter, vilka tidigare utgjort produktionsförvaltningen kommer att organisatoriskt placeras 
inom respektive ansvarig nämnd. Berörda nämnder är huvudsakligen Utbildningsnämnden, Vård- 
och omsorgsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunallagens bestämmelser ger uttryck åt Kommunfullmäktiges yttersta ansvar för uppföljning 
och kontroll av hela den kommunala verksamheten. Detta sker genom att årsredovisningen ska 
godkännas av fullmäktige. Nämnderna ansvarar i sin tur för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
fullmäktiges mål och riktlinjer. 
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Gällande uppföljning och kontroll av produktionsförvaltningens verksamhet och ekonomi, har detta 
följts upp både av kommunstyrelsens förvaltning genom ekonomi- och kvalitetsdialoger och 
månadsvisa uppföljningar. Dessutom har Kommunstyrelsens ordförande haft veckovisa 
avstämningar med produktionsdirektör tillsammans med kommundirektör och ekonomidirektör 
avseende styrning och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. 

Kommunstyrelsen har tagit del av Produktionsutskottets ekonomi genom kommunens ekonomiska 
uppföljning åtta gånger årligen, där Produktionsutskottet har haft ett eget avsnitt i rapporten där 
utskottets ekonomiska utfall för perioden och prognos för året framgått. Även analys av eventuella 
avvikelser har funnits med i rapporteringen till Kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningens slutsatser 
Revisorernas granskning lägger fokus på det tidigare produktionsutskottet och 
produktionsförvaltningen, men förvaltningen noterar att rapporten lyfter viktiga frågor gällande 
uppföljning och kontroll samt den formella hanteringen av delegationsbeslut.  
 
Inför den nya mandatperioden kommer planering och uppföljning av det nya utskottets verksamhet 
och ekonomi (Tekniska utskottet) att inkluderas i Kommunstyrelsens rapportering. Detta för att 
säkerställa att Kommunstyrelsen har en tillräcklig uppföljning av utskottets verksamhet och, vid 
behov, kan fatta beslut om åtgärder för en ökad måluppfyllelse och om åtgärdsplaner vid eventuella 
ekonomiska avvikelser.  
 
Genom nämndernas antagande av nya delegationsordningar för kommande period fattar nämnderna 
också beslut om att delegationsbeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.  
 
 
 

Bilagor 
Revisionsrapport – Granskning av Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av 
Produktionsutskottet och Produktionsutskottet  

 

 

Staffan Erlandsson  Peter Freme  Ann Hallner 
Kommundirektör  Kanslichef  Kvalitetsstrateg 

 

 

___________ 
Expedieras 



Digital Signatures


		2023-01-26T12:31:39+0000
	Ann Hallner 1a003f9f904409c48fedc616fe35e5c540957482


		2023-01-26T12:44:44+0000
	Peter Freme d41d57da28c410e829fe86a7941f67de0be2dd53


		2023-01-26T13:07:50+0000
	Staffan Erlandsson 6898f046d84ec6875f540f613ff1ddb7adb56cc1




