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Yttrande över revisionsrapporten Nämndernas protokoll
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunrevisorerna har KPMG genomfört en granskning av
nämndernas protokoll med syfte att bedöma om protokollen är
ändamålsenligt utformade. Utgångspunkten för granskningen har varit
externa krav från kommunallagen och förvaltningslagen samt kommunens
riktlinjer för protokoll. Granskningen har omfattat samtliga nämnder utom
överförmyndarnämnden.
Resultatet av granskningen redovisas i bilagd granskningsrapport. Vi
sammanfattar nedan de väsentligaste slutsatserna och rekommendationerna
från granskningen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att protokollen för samtliga
nämnder till stora delar är ändamålsenligt utformade. Bedömningen baseras
på att de i huvudsak uppfyller kommunallagens krav och kommunens
riktlinjer för protokoll (utifrån uppställda kontrollmål). Protokollen är i de
flesta fall också tillräckligt informativa och lättförståeliga för en
utomstående/framtida läsare.
Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och
yttrande från kommunstyrelsen.
För övriga nämnder och styrelser kommer iakttagelserna från granskningen
att diskuteras i samband med nämndsbesök i den årliga granskningen för
2011.
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Kansliets yttrande
Kansliet föreslår att kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande med
anledning av revisorernas rekommendationer.
Rekommendationerna anges först. Kansliets synpunkter anges med kursiv stil.
1.

För ledamöter som deltagit del av sammanträde bör det av protokollet
framgå under vilka paragrafer de tjänstgjort (ej enbart tidsangivelse).
Det blir i annat fall oklart vilka ledamöter som deltagit i besluten.
Enligt kommunens riktlinjer för protokoll ska det framgå av protokollet vilka
paragrafer som ledamöter och tjänstgörande ersättare har tjänstgjort.

2.

Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att i förekommande
fall redovisa i vilken ordning ordföranden lägger fram de olika förslagen
till beslut (propositionsordningen).
Enligt riktlinjerna ska propositionsordningen redovisas. Detta har i vissa fall
skett endast i ärenden där det har förekommit votering, men det ska således
alltid redovisas när mer än ett beslutsförslag framställts.

3.

För att göra protokollen mer lättlästa rekommenderar vi att
kommunstyrelsen och nämnderna skriver ut besluten/beslutsförslagen i
sin helhet.
I syfte att tydliggöra skillnaden mellan förslag, vilket är det vanligaste i
utskotten, och beslut som tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt i
nämnderna, sägs det i riktlinjerna att de slutliga besluten ska skrivas dels i
klartext, dels med fet stil.

4.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen och nämnderna överväger att
minska antalet bilagor till protokollen och använder dessa där det
verkligen är nödvändigt. Ärendebeskrivningarna bör vara tillräckligt
informativa så att de blir självständiga från onödiga bilagor.
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Ambitionen är att begränsa bilagorna. Många ärenden är emellertid så
komplexa att en relevant och någorlunda kort ärendebeskrivning inte är
meningsfull. En risk med ärendebeskrivningarna kan även vara att man vid en
omskrivning oavsiktligt förändrar innebörden i någon del av ärendet.
Bilagornas omfattning bör avgöras från fall till fall.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
‐
avge ovanstående yttrande över revisionsrapporten.
_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐
avge ovanstående yttrande över revisionsrapporten.
_____

Beslutsexpediering
Kommunrevisionen, KPMG, kansliet
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