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Rapport från revisorskollegiet - Granskning av
kommunstyrelsens uppsikt av nämnder

STK-2021-164
Sammanfattning

Revisorskollegiet har under hösten 2020 genomfört en granskning av kommunstyrelsens
uppsiktplikt. Stadskontoret lämnar i ärendet förslag till yttrande i ärendet med fokus på
revisorskollegiets rekommendationer till kommunstyrelsen vad gäller uppsiktsplikten. I
ärendet framgår att stadskontoret bedömer att kommunstyrelsen redan i dagsläget möta flera
av rekommendationerna. Då den kommunala verksamheten – och därmed
kommunstyrelsens uppsiktsplikt – ibland är händelsestyrd lyfter stadskontoret också fram
svårigheten att möta vissa av revisorskollegiets rekommendationer vad gäller
förhandsplanering av strukturer, kanaler och arbetsformer. Stadskontoret ser här det som en
mer framkomlig väg att vidareutveckla det granskande och prövandet förhållningssätt till
uppsiktsplikten som revisorskollegiet rekommenderar.
Stadskontoret föreslår dock kommunstyrelsen att ställa sig positiv till revisorskollegiets
rekommendation att redovisa vilka insatser som gjorts på uppsiktsområdet i samband med
återrapportering av grunduppdraget. Uppsiktsplikten tillhör kommunstyrelsens grunduppdrag
och en regelbunden återrapportering ger ett underlag för fortsatt metodutveckling på
området. Förslagen till beslut är att fastställa det yttrande som anges i ärendet, att ge
stadskontoret i uppdrag att dokumentera en samlad planering för den fasta och
återkommande uppsikten och att ge stadskontoret i uppdrag att framöver i årsanalysen
redovisa kommunstyrelsens arbete med uppsikt under respektive verksamhetsår.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen fastställer yttrandet över revisorskollegiets granskningsrapport och
översänder yttrandet till revisorskollegiet.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att dokumentera en samlad planering
för den fasta och återkommande uppsikten.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i årsanalysen från och med 2021
redovisa kommunstyrelsens arbete med uppsikt under respektive verksamhetsår.
Beslutsunderlag
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