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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av 
tidigare granskning år 2016 av beslut i styrelser och nämnder. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 

Granskningen syftar till att bedöma om ansvarig nämnd har vidtagit beslutade åtgärder. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att merparten av de 
beslut som fattats till följd av lämnade rekommendationer har genomförts men att det 
finns utrymme för ytterligare förbättringar. Vi vill betona vikten av att kommunstyrelsen 
och nämnderna säkerställer att fattade beslut verkställs. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att: 

styrelse och nämnder fastställer rutiner för systematisk inhämtning av 
ledamöternas upplevelser och säkerställa att samtliga ledamöter får tillgång till 
utbildning, även under pågående mandatperioder, se avsnitt 3.1 

styrelse och nämnder säkerställer att det antingen i beslutsunderlag eller 
protokoll tydligt framgår ekonomiska effekter av beslutet och koppling mot de 
kommunövergripande målen, se avsnitt 3.2. 

styrelse och nämnder att säkerställa att arbetet med direktiv slutförs, se avsnitt 
3.2 

styrelsen säkerställer att arbetet med utvecklad förslagshantering färdigställs, se 
avsnitt 3.3 

styrelse och nämnder säkerställer metoder och rutiner för att regelbundet i varje 
fall minst en gång per mandatperiod, inhämta ledamöternas uppfattning om 
beslutsprocessen., se avsnitt 3.4. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av 
tidigare granskning år 2016 av beslut i styrelser och nämnder. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 

Revisorerna anser det angeläget att göra en uppföljning av de åtgärder som vidtagits 
med anledning av granskningen. 

Revisionen bedömer att det finns en risk att beslutade åtgärder inte genomförts fullt ut i 
enlighet med nämndernas svar. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder inte fått 
avsedd effekt. Det är även väsentligt att fattade beslut genomförs samt att det finns 
rutiner för att säkra att så sker. 

Vad gäller kommunfullmäktiges beslut bedömer revisionen att det finns risk för att 
åtgärder inte har vidtagits. Det är väsentligt för trovärdigheten för det demokratiska 
systemet att fullmäktiges beslut efterlevs. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om ansvarig nämnd har vidtagit beslutade åtgärder. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

- Har åtgärder vidtagits i enlighet med ansvarig styrelse/nämnds beslut? 

- Har respektive styrelse/nämnd följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått 
avsedd effekt? 

I vårt uppdrag ingick att följa upp ett antal beslut från kommunfullmäktige. Några beslut 
att följas upp valdes aldrig ut. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Tillämpbara interna regelverk och policys 

2.3 Metod 
Granskningen kommer att genomföras genom dokumentstudier och 
intervjuer/avstämningar med berörda tjänstepersoner och politiker. 

Rapporten är faktakontrollerad av administrativ chef. Rapporten har även skickats för 
faktakontroll till ordförande för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 
produktionsnämnden och välfärdsnämnden, vi har inte erhållit något svar. 
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3 Resultat av granskningen 
Granskningen bygger på de rekommendationer som lämnades vid tidigare genomförd 
granskning samt de svar på revisionsrapporten som kommunstyrelsen och nämnderna 
lämnade i samband med denna. 

3.1 Rutiner för ärendehantering och beslutsunderlagets innehåll 

Den första rekommendationen riktade sig till kommunstyrelsen och handlade om att 
fastställa riktlinjer för tjänsteskrivelser och beslutsunderlag. Styrelsen meddelade i sitt 
svar på granskningsrapporten att de tjänsteföreskrifter som rörde ärendehandläggning 
var under revidering med målet att skapa en "ärendehandbok" som senast skulle vara 
klar 2017-09-301 . 

Kramfors kommun beslutade den 19 april 20182  att anta en övergripande 
ärendehandbok som syftar till att fånga hela ärendeprocessen. Ärendehandboken ska 
finnas tillgänglig som ett hjälpmedel i det vardagliga arbetet och tillämpas som ett 
uppslagsverk. 

Vi har tagit del av ärendehandboken där det bl.a. finns mallar, rutiner och riktlinjer vad 
gäller ärendehanteringsprocessen inför den politiska behandlingen i styrelse och 
nämnder. 

Enligt ärendehandboken är det handläggaren som ansvarig för att ta fram underlag och 
fatta förslag till beslut inför politisk behandling. Detta innebär att handläggaren förväntas 
ta ställning till vilken information som anses vara relevant att ha med i förslag till beslut. 
Information som anses relevant att redogöra för är bl.a. omvärldsanalys, konsekvens 
och känslighetsanalys och eventuella konsekvenser för barn och unga. 

Utöver att samtliga tjänsteskrivelser ska innehålla förslag till beslut och bakgrund till 
ärendet ska samtliga dokumentmallar för tjänsteskrivelser även inkludera de tre 
underrubrikerna: 

• Ekonomi och finansiering 

• Samråd 

• Måluppfyllelse 

Under rubriken för "ekonomi och finansiering" ska ekonomiska effekter och var budgeten 
tas ifrån framgå medan det under rubriken för "samråd" ska framgå om det skett någon 
dialog med exempelvis andra förvaltningar under ärendets beredning. Under rubriken för 
"måluppfyllelse" ska det framgå huruvida beslutet kommer att leda till att kommunens 
övergripande mål nås. 

120170613 §88 
2  2018-04-19 
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3.1.1 Övriga förutsättningar för en trygg beslutssituation 

Vidare rekommenderades kommunstyrelsen och nämnder att säkerställa att samtliga 
ledamöter och ersättare har kunskap i sammanträdesteknik och fastställa rutiner för 
introduktion av nya ledamöter under mandatperioden. Styrelsen och nämnder 
meddelade i sitt svar att även kommunledningsförvaltningen såg ett behov av att ta fram 
och fastställa rutiner för introduktion av nya förtroendevalda. Av svaret framgår även att 
samtliga ledamöter i fullmäktige och nämnder i samband med ny mandatperiod bör få 
en introduktionsutbildning samt att respektive förvaltning organiserar 
fördjupningsutbildningar inom respektive verksamhetsområde. Under år 2016 erbjöds 
även ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer utbildning i 
sammanträdesteknik. 

Kommunledningsförvaltningen har inför mandatperioden 2019-2023 erbjudit alla nya 
ledamöter, men även de som varit förtroendevalda tidigare perioder, en grundläggande 
utbildning. Utbildningen har genomförts i två delar varav första delen inkluderade 
samtliga ledamöter i kommunen och behandlade kommunövergripande frågor såsom 
information om den politiska- och tjänstemannaorganisationen, kommunal ekonomi och 
berednings- och ärendeprocessen. Utbildningens andra del var med nämndspecifik och 
vi har tagit del om uppgifter om innehållet vad gäller bildningsnämndens, 
produktionsnämndens och välfärdsnämndens utbildning. Vad gäller kommunstyrelsen 
har vi inte tagit del av ytterligare uppgifter om utbildningens andra del. 

Enligt uppgift pågår även ett arbete hos den administrativa enheten att ta fram en 
"handbok för förtroendevalda" i syfte att underlätta det politiska arbetet. I samband med 
att nya ledamöter kvitterar ut surfplatta erbjuds de även genomgång av kommunens 
mötesverktyg som bl.a. inkluderar en mapp som innefattar dokument, 
utbildningsmaterial och filmer som stöd för att komma igång i arbetet som ny 
förtroendevald. Kommunledningsförvaltningen har däremot inte erbjudit ledamöterna 
några ytterligare utbildningar vad gäller sammanträdesteknik och vi har inte tagit del av 
några fastställa rutiner vad gäller utbildning för ledamöter som väljs under pågående 
mandatperioder. Vid intervjuer framgår dock att utbildning under pågående 
mandatperioder kan komma att erbjudas i ett mindre format. Vid intervjuer med 
ordförande så är det några som menar att partierna utbildar ledamöterna och att ansvaret 
också bör ligga på partierna. 

Samtliga intervjuade ordföranden upplever att det råder ett bra sammanträdesklimat. Vi 
uppfattar däremot att de förtroendevalda inte systematiskt blivit tillfrågade om deras 
upplevelser av sammanträdesklimatet. 

3.1.2 Bedömning 

Utifrån vad som framkommit under den uppföljande granskningen kan vi konstatera att 
styrelse och nämnder vidtagit vissa åtgärder i linje med våra lämnade 
rekommendationer. Vi ser positivt på den övergripande ärendehandboken med de 
rutiner och riktlinjer som tagits fram. 

Vi konstaterar även att utbildning i sammanträdesteknik har erbjudits till de 
förtroendevalda. Vi anser däremot att de förtroendevalda regelbundet bör tillfrågas om 
deras upplevelser av sammanträdesklimatet. 
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Vi konstaterar att det saknas fastställa rutiner vad gäller utbildning för nya ledamöter som 
tillträder under pågående mandatperioder. Vi anser att det är väsentligt att även 
ledamöter som väljs in under pågående mandatperioder får tillgång till utbildning. Vi 
menar att kommunen bör ha ett ansvar för detta. 

Vi rekommenderar därför styrelse och nämnder att fastställa rutiner för systematisk 
inhämtning av ledamöternas upplevelser och säkerställa att samtliga ledamöter får 
tillgång till utbildning, även under pågående mandatperioder. 

3.2 Förekomsten av konsekvensanalyser eller redovisade alternativ 
i beslutsunderlagen 

Vid vår granskning lämnades en rekommendation till styrelse och nämnder att i samband 
med att uppdrag lämnas till förvaltningen ska uppdragen förtydligas i form av direktiv. 
Styrelsen och nämnderna meddelade i sitt svar att en översyn behöver göras för att få 
vetskap om vilka typer av uppdrag som kan underlättas av ett formaliserat direktiv, vilka 
behov som finns och vad som behöver framgå. Om översynen skulle visa på ett behov 
bör en mall skapas. 

Enligt uppgift pågår idag ett arbete med att se över arbetet med frågan det har dock inte 
utvecklats någon formaliserad direktivmall. 

Vid vår granskning lämnades även en rekommendation till styrelsen att fastställa en 
gemensam mall för rapporter och mer omfattande utredningar. Styrelsen meddelade i 
sitt svar att detta var under framtagande och skulle inkluderas i den blivande 
ärendehandboken. I syfte att styra mot en gemensam form och struktur inom kommunen 
framgår även av svaret att ärenden vid kvalitetsgranskning ska uppmärksammas 
huruvida de framtagna mallarna tillämpas eller inte. 

I ärendehandboken finns information om kommunens gemensamma mallar samt var 
dessa finns tillgängliga. Enligt uppgift tillämpar både styrelse och nämnder olika 
kvalitetssäkringsprocesser för att säkerställa att rapporter och utredningar följer de 
upprättade mallarna samt att dessa skrivs med en god kvalité. Inom kommunstyrelsen, 
välfärdsnämnden och produktionsnämnden tillämpas en kvalitetssäkringsprocess i tre 
steg för alla beslut som ska till politiken. 

Det första steget i processen bygger på att närmaste chef godkänner förslaget till beslut 
och de tillhörande beslutsunderlagen vilket ska markeras i ärendehanteringssystemet. 
Detta steg måste vara slutfört innan det datum som processen benämner som "sista dag 
att skicka in material i ärendehanteringssystemet". 

I steg två i processen ska kommundirektören godkänna och klarmarkera de ärenden 
som godkänts av berörd chef vilket sker i ärendehanteringssystemet inom utsatt 
slutdatum. Det tredje steget sker i samband med utskick till nämndsekreterare som har 
i uppdrag att kontrollera materialet innan utskick till förtroendevalda. 

Inom bildningsnämnden är det endast verksamhetscheferna som skriver förslag till 
beslut. Kvalitetssäkringsprocessen går därför via förvaltningschefen som måste 
godkänna skrivelsen innan den skickas vidare till sekreteraren. 
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I syfte att kontrollera om det finns tillräckliga beslutsunderlag har vi genom stickprov tagit 
del av ett antal beslut som styrelse och nämnder behandlat under år 2019. 

Styrelse/nämnd Ärende Beskrivna konsekvenser, alternativ 
eller känslig hetsanalyser 

Kommunstyrelsen 

§ 51 

Avveckling av analys och 
omställningsgruppen 

Sammanställning av 
omställningsgruppens arbete. 

Konsekvens av att gruppen 
avvecklas saknas. 

Kommunstyrelsen 

§  22 

Överlåtelse av upphandling 
och avtalsbärare för särskild 
persontrafik 

Beskrivna konsekvenser finns i 
tjänsteskrivelse från Dintur 

Bildningsnämnden 

§ 64  

Avveckling av Öppna 
asylförskolan 

Beslutsunderlag utöver vad som 
framgår av protokollet saknas. 
Ekonomiska konsekvenser och 
koppling till måluppfyllelse 
redovisas i protokollet. 

Bildningsnämnden 

§ 67 

Stipendium för körkort Tjänsteskrivelse i form av utredning 
med analys och förslag till beslut. 

Produktionsnämnden 

§ 49  

Ny byggnation av gång och 
cykelväg 

Beslutsunderlag med 
kostnadsberäkning saknas. 
Beslutet motiveras med att det 
ligger i linje med de mål nämnden 
har och att det finns ekonomiska 
medel tillgängligt. 

Produktionsnämnden 

§ 29 

Nytt höjdsystem RH 2000 Beslutsunderlag från lantmäteriet 
beskriver behovet. Bytet av 
systemet finansieras av 
Lantmäteriet. Uppgift saknas vad 
gäller kostnaden för de insatser 
som behöver göras med egen 
personal. 

Välfärdsnämnden 

§  66 

Utveckling av insatser på 
hemmaplan och förändring 
av insatser till 
ensamkommande barn 

Utredningsunderlag finns som 
beslutsunderlag. Vad gäller 
ekonomi uppges kostnaderna att 
minska utan att närmare precisera 
något belopp. 
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Styrelse/nämnd Ärende Beskrivna konsekvenser, alternativ 
eller känslig hetsanalyser 

  

Välfärdsnämnden 

§ 78 

Handlingsplan budget 2020 Beslutsunderlaget har identifierat 
ett antal områden där kostnaderna 
ska sänkas. Konsekvensanalys av 
besparingarna saknas. Påverkan 
av andra målområden än ekonomi 
analyseras och kommenteras inte. 
Till viss del framgår av underlaget 
att det är något som ska ske inom 
ramen för förändrings- och 
förbättringsarbete. 

   

3.2.1 Bedömning 

Vi konstaterar att åtgärder har vidtagits efter 2016 års granskning. Vi ser positivt på att 
mallar för rapporter och mer omfattande utredningar har fastställts samt att rutiner finns 
för att säkerställa att mallar tillämpas och att skrivelser genomförs med god kvalité. 

Vid vår genomgång av ett antal slumpmässigt utvalda ärenden noterar vi en variation 
vad gäller resonemang kring beslutets påverkan och koppling till måluppfyllelse. Vi 
konstaterar bl.a. att välfärdsnämndens beslut avseende utveckling av insatser på 
hemmaplan och förändring av insatser till ensamkommande barn uppges leda till 
måluppfyllelse kopplat till att barn och unga kan leva kvar i sin familj. Vi kan inte se att 
det finns något sådant mål bland kommunens övergripande mål. Vi delar 
välfärdsnämndens bedömning, som också har stöd av praxis, men noterar svårigheten 
att koppla beslut mot de övergripande målen. Det gäller även produktionsnämndens 
beslut avseende nytt höjdssystem som uppges genomföras mot målet 
samhällsutveckling, men där är vi tveksamma till vilken indikator som systemet kan 
kopplas till. Vi utesluter inte att iakttagelserna snarare är ett resultat av svårigheten att 
skapa styrande mål och indikatorer. 

Vi noterar även vid vår genomgång av slumpmässigt utvalda ärenden en varierad 
redogörelse vad gäller ekonomiska effekter. Vad gäller produktionsnämndens beslut 
avseende nybyggnation av gång- och cykelväg motiveras beslutet bl.a. med att 
ekonomiska medel finns tillgängligt men kostnadsberäkning saknas i underlag och 
protokoll Vad gäller produktionsnämndens mål konstateras att det inte har någon 
ekonomisk påverkan, men då saknas enligt vår uppfattning uppgift om kostnaden för 
insatser av egen personal. I välfärdsnämndens ärende avseende utveckling av insatser 
på hemmaplan och förändring av insatser till ensamkommande barn motiveras beslutet 
med minskade kostnader. Det framgår däremot inte av varken beslutsunderlag eller 
protokoll något beräknat belopp. 

Vi konstaterar att redogörelse av ekonomiska effekter och koppling mot de 
kommunövergripande målen kan förstärkas. Vi anser att det är viktigt att ledamöter i 
beslutsunderlaget får ta del av tillräcklig information vad bl.a. gäller konsekvenser, nytta 
och risker av beslutet. 

8 
C) 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 



Kramfors kommun 
Uppföljande granskning av beslut i styrelse och nämnder 

2020-05-11 

Vi konstaterar även att det pågår ett arbete gällande direktiv vid överlämnande av 
uppdrag till förvaltningen. Vi vill betona vikten av att åtgärder genomförs och bedömer 
att direktiv kan vara en del i att effektivisera arbetet. 

Vi rekommenderar styrelse och nämnder att säkerställa att det antingen i 
beslutsunderlag eller protokoll tydligt framgår ekonomiska effekter av beslutet och 
koppling mot de kommunövergripande målen. 

Vi rekommenderar styrelse och nämnder att säkerställa att arbetet med direktiv slutförs. 

3.3 Rutiner för medborgarförslag 
En rekommendation som lämnades till kommunstyrelsen var att genomföra en översyn 
av rutinerna för besvarande av motioner och medborgarförslag. Styrelsen meddelade i 
sitt svar att kommunledningsförvaltningen håller med om att en översyn behöver göras 
och att det då redan fanns ett framarbetat tjänstemannaförslag från den administrativa 
enheten gällande en ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Detta förslag skulle 
innebära att processen för motioner och medborgarförslag skulle förkortas genom att 
presidiet får mandat att överlämna dessa direkt för beredning och handläggning. 

Enligt uppgift genomfördes inte förslaget med att gå direkt via presidiet. Processen har 
däremot förkortats genom att kommunfullmäktige skickar motionerna direkt till berörd 
förvaltning utan att gå via kommunstyrelsen. Däremot får kommunstyrelsen alltid 
möjlighet att yttra sig. 

Vad gäller medborgarförslag beslutade kommunfullmäktige den 24 juni 2019 att ta bort 
medborgarförslag i dess nuvarande utformning och införa en utvecklad 
förslagshantering. Till grund för införandet av en utvecklad förslagshantering ligger 
medborgarnas ökade förväntningar på en snabb återkoppling vilket genom det nya 
systemet ska möjliggöras oavsett om det avser en fråga, synpunkt eller ett förlag genom 
servicegarantin. Av beslutet framgår att införandet av en utvecklad förslagshantering 
handlar om förändrade arbetsrutiner inom kommunen såsom att hanteringen kan 
delegera ut verksamhetsspecifika förslag till förvaltningarna och på så sätt förkorta 
svarstiden. För den enskilde medborgaren krävs det inte några större förändringar. 

Av beslutet framgår att det nya förslagshanteringssystemet kommer att paketeras med 
ett nytt namn på kommunens hemsida. Utöver att förvaltningarna svarar på de förslag 
som de kan och lägger ut förslag med svar på hemsidan så ska förslag 
delges/återrapporteras två gånger per år till politiken med möjlighet för beredning. 

Enligt uppgift beräknas arbetet med det nya förslagshanteringssystemet vara färdigställt 
i juni år 2020. 

3 KF 2019-06-24 §75 
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I tabellen nedan redovisas ett antal slumpmässigt utvalda medborgarförslag i syfte att 
kontrollera hur lång tid det tar att få ett medborgarförslag besvarat. 

Medborgarförslag Svar 

2018-08-01 2019-09-23' 

2018-09-18 2019-09-235  

2019-03-11 2019-06-246  

2019-05-12 2020-02-24' 

2019-07-15 2020-02-248  

Vid genomgång av ett antal slumpmässigt utvalda medborgarförslag noterar vi att de 
medborgarförslag som lämnats under år 2018 hade en svarstid på drygt ett år. Vid 
genomgång av slumpmässigt utvalda medborgarförslag från år 2019 noterar vi en 
svarstid på drygt sju till nio månader. Ett av de utvalda medborgarförslagen hade en 
svarstid på dryg tre månader. 

I tabellen nedan redovisas ett slumpmässigt utvalda motioner i syfte att kontrollera hur 
lång tid det tar att få en motion besvarad. 

Motion Svar 

2018-07-28 2019-09-23' 

2018-11-10 2019-09-2310  

2018-11-26 2019-10-2811  

2019-03-19 2019-06-2412  

2019-03-21 2019-06-2413  

KF 2019-09-23 §119 
5 KF 2019-09-23 §118 
6 KF 2019-06-24 §94 
7 KF 2020-02-24 §19 
8 KF 2020-02-24 §18 
9 KF 2019-09-23 §113 
10 KF 2019-09-23 §112 
11  KF 2019-10-28 §139 
12 KF 2019-06-24 §89 
13 KF 2019-06-24 §89 
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Vid genomgång av ett antal slumpmässigt utvalda motioner noterar vi att de motioner 
som lämnats under år 2018 hade en svarstid på drygt ett år. Vid genomgång av 
slumpmässigt utvalda motioner från år 2019 noterar vi en svarstid på drygt tre månader. 

3.3.1 Bedömning 

Vi ser positivt på att rutiner och riktlinjer vad gäller besvarande av motioner och 
medborgarförslag setts över och reviderats. Vi noterar dock att styrelsens förslag att se 
över arbetsordningen i syfte att förkorta svarstiden för motioner inte har genomförts, 
utifrån vår genomgång av slumpmässigt utvalda motioner konstaterar vi däremot att 
svarstiden har minskat mellan år 2018 och år 2019. 

Vi konstaterar även att medborgarförslag inte finns kvar i dess dåvarande utformning 
och att det pågår ett arbete att införa en utvecklad förslagshantering som vi bedömer bör 
förkorta svarstiden för medborgarförslag. 

Vi rekommenderar styrelsen att säkerställa att arbetet med utvecklad förslagshantering 
färdigställs. 

3.4 Utvärdering av beslutsunderlag och ärendehantering 
Den sista rekommendationen som lämnades riktades till kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder och handlade om att fastställa metoder och rutiner för att inhämta ledamöternas 
uppfattning om beslutsprocessen. Kommunstyrelsen och nämnderna meddelade i sitt 
svar att nämndsadministrationen fokuserar på att göra de politiska mötena digitala och 
att det digitala verktyget även ska möjliggöra utveckling av beslutsunderlag genom 
exempelvis digitala enkätinsamlingar. Av svaret framgår även att alla förtroendevalda 
kommer att i samband med implementeringen av det digitala verktyget få en "kommunal 
e-postadress" vilket kommer förenkla administrationen av en digital enkätinsamling. 

Enligt uppgift finns det idag ingen rutin för att systematiskt inhämta ledamöternas 
uppfattning om beslutsprocessen. En enkät genomfördes dock till samtliga 
förtroendevalda den 8 oktober 2018 med fokus på hur ledamöterna upplever det nya 
digitala mötesverktyget. Enkätens syfte var att kartlägga huruvida politiken är nöjd med 
mötesverktyget och om ledamöterna upplever en ökad tillgång till möteshandlingar. 

Vi har tagit del av enkätens resultat varav 49 av 70 stycken svarande har angivit att de 
är nöjda med mötesverktyget. Gällande tillgång till möteshandlingar har 53 av 71 stycken 
svarande angivit att tillgängligheten har ökat i och med digitaliseringen. 

Vid intervjuer med ordföranden för styrelse och nämnder framgår att inga negativa 
synpunkter har framkommit vad gäller beslutsunderlagen innehåll eller utformning, det 
har dock förekommit att underlag kompletterats vilket framförallt är vanligt vid 
ekonomiska ärenden såsom månadsprognoser. Samtliga intervjuade upplever däremot 
att beslutsunderlagen ständigt har förbättrats. 

3.4.1 Bedömning 

Vi ser positivt på att en enkät har genomförts med fokus på uppfattningen av det digitala 
mötesverktyget, vi konstaterar dock att det inte fastställs något systematiskt 
tillvägagångssätt för att inhämta ledamöternas uppfattning om beslutsprocessen. 
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Vi anser att beslutsunderlagen ska utformas utifrån beslutsfattarnas uppfattning och 
bedömer att en kartläggning av ledamöternas uppfattning bör genomföras minst en gång 
per mandatperiod i syfte att utveckla beslutsunderlagen. 

Vi rekommenderar därför att styrelse och nämnder säkerställer metoder och rutiner för 
att regelbundet i varje fall minst en gång per mandatperiod, inhämta ledamöternas 
uppfattning om beslutsprocessen. 

4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att merparten av de 
beslut som fattats till följd av lämnade rekommendationer har genomförts men att det 
finns utrymme för ytterligare förbättringar. Vi vill betona vikten av att kommunstyrelsen 
och nämnderna säkerställer att fattade beslut verkställs. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att: 

- styrelse och nämnder fastställer rutiner för systematisk inhämtning av 
ledamöternas upplevelser och säkerställa att samtliga ledamöter får tillgång till 
utbildning, även under pågående mandatperioder, se avsnitt 3.1 

styrelse och nämnder säkerställer att det antingen i beslutsunderlag eller 
protokoll tydligt framgår ekonomiska effekter av beslutet och koppling mot de 
kommunövergripande målen, se avsnitt 3.2. 

- styrelse och nämnder att säkerställa att arbetet med direktiv slutförs, se avsnitt 
3.2 

- styrelsen säkerställer att arbetet med utvecklad förslagshantering färdigställs, se 
avsnitt 3.3 

- styrelse och nämnder säkerställer metoder och rutiner för att regelbundet i varje 
fall minst en gång per mandatperiod, inhämta ledamöternas uppfattning om 
beslutsprocessen., se avsnitt 3.4. 

Datum som ovan 

KPMG AB 

bn4(//951114L 
Klara Engström Lena Medin 
Kommunal revisor Certifierad kommunal revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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