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AU § 2: I4 Dnr. KS 2022/0297

Svar på revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens

styrning, uppföljning och kontroll av Produktionsutskottet och

produktionsförvaltningen

Arbetsutskottets beslut

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.

Särskilt yttrande

Soña Almgren (S) lämnar in följande skriftliga särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:14/01.

Kenneth Johansson (MP) lämnar in följande skriftliga särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:14/02.

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 Kommunstyrelsen, 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.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09.

Deltar ej i beslutet

Kenneth johansson (MP) deltar ej i beslutet.

Forts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts AU § 2:14

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att som svar

på granskningsrapport gällande Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och

kontroll av produktionsutskottet och produktionsförvaltningen överlämna

förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

De förtroendevalda revisorerna

Ledningsstöd

Akt

usterandes signaturer Utdragsbes rkandety



Protokollsbilaga § 2:14/01. Dnr: KS 2022/0297

Särskilt yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-0 I.

Ärende I4. Svar på revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens styrning, uppföljning

och kontroll av Produktionsutskottet och produktionsförvaltningen.

Revisionsrapporten belyser att det saknats tydlig styrning av produktionsutskottet,

produktionsförvaltningen samt dess verksamheter från kommunstyrelsen. Vidare belyser

rapporten att styrelsen ej haft regelbunden och tillräcklig uppföljning avseende verksamhet och

ekonomi samt att kommunstyrelsen ej vid behov vidtagit de åtgärder som behövts för att nå en

ökad måluppfyllelse.

Att enbart en av fem punkter ges grönt ljus är otroligt allvarligt och detta är något som Vi

socialdemokrater under föregående mandatperiod påtalat flertalet gånger utan att någonting

förändrats. Ansvaret ligger helt och hållet på funktionen som kommunstyrelsens ordförande.

Det är bra att förvaltningen i sina slutsatser avser att inkludera planering och uppföljning av

tekniska utskottet i kommunstyrelsens rapportering och Vi socialdemokrater avser att fortsatt

följa upp detta och förväntar oss att slippa se liknande revisionsrapporter framöver.

För Socialdemokraterna

Soña Almgren



Protokollsbilaga § 2:14/02. Dnr: KS 2022/0297

Särskilt yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-0 I.

Ärende I4. Svar på revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens styrning, uppföljning

och kontroll av Produktionsutskottet och produktionsförvaltningen.

MP anser att det är Viktigt att samma brister inte upprepas i nybildade utskott och att avvikelser

löpande rapporteras till kommunstyrelsen.”

Kenneth johansson (MP)
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