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Joacim Bock, sekreterare

Kenneth Handberg (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare

2 (4)

ÖREBRO

Protokoll

§ 22 Svar på revisionsrapport - granskning av
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Ärendenummer: Ks 1650/2019
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns stadsrevision har inkommit med en rapport där
kommunstyrelsens uppsiktsplikt har granskats. Syftet med uppsiktsplikten är
att kommunstyrelsen, på ett systematiskt sätt ska kunna följa utvecklingen
inom nämnder och bolag. Sedan 1 januari har kommunstyrelsen dessutom en
förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen som innebär att den i årliga
beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om så inte skulle vara fallet ska kommunstyrelsen föreslå
fullmäktige nödvändiga åtgärder.
Den övergripande revisionsfrågan har varit om kommunstyrelsens uppsikt
över nämndernas och bolagens verksamhet kan betraktas som lag- och
ändamålsenlig. För att genomföra granskningen har tre kontrollmål formulerats
för granskningen:
- Uppsiktsplikten är föremål för en tydlig och ändamålsenlig systematik (1).
- Uppsiktsplikten bedrivs enligt fastställd systematik (2).
- Kommunstyrelsen vidtar åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt (3).
Stadsrevisionens övergripande bedömning är att kommunstyrelsens processer
för den löpande och förstärkta uppsiktsplikten bör formaliseras tydligare.
Likaså bör beslut gällande uppsiktsplikten tydligare motiveras.
Yttrande över revisonens slutsatser och bedömning ska ha inkommit till
Stadsrevisionen senast 23 januari 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-20
Revisionsrapport - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 2019-10-01
Yttrande, 2019-11-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra de åtgärder som
föreslås i yttrandet till stadsrevisionen för att stärka systematiken kring
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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