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Anmärkning mot kommunstyrelsen - kommunfullmäktiges 
ställningstagande 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att rikta kritik mot 
kommunstyrelsen utifrån de brister som revisionen uppmärksammat.  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår vidare, efter att ha tagit del av 
kommunstyrelsens förklaring, kommunfullmäktige att inte rikta anmärkning mot 
kommunstyrelsen då kommunstyrelsen på ett tydligt sätt redogjort för vilka 
åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med de av revisionen 
uppmärksammade bristerna.   

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse avseende år 2019 
uppmärksammat och påpekat brister i kommunstyrelsens styrning samt interna 
kontroll. Kritiken vad gäller bristande styrning har sin bakgrund i kommunens stora 
budgetavvikelse avseende år 2019 om sammanlagt nästan 26 mkr. Revisionen 
menar att kommunstyrelsen brustit i sin samordnings- och uppsiktsplikt då 
styrelsen inte tillräckligt aktivt agerat för att bromsa den negativa utveckling som 
uppstått i vissa av nämnderna. Bristerna i den interna kontrollen består framförallt 
i hur arvoden och ersättningar till förtroendevalda hanterats. Revisorerna föreslår 
utifrån ovanstående brister och kritik att kommunfullmäktige riktar anmärkning 
mot kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med 5 kap. 32 § kommunallagen om att 
inhämta styrelsens förklaring inför fullmäktiges prövning om huruvida anmärkning 
ska riktas mot kommunstyrelsen. 

Förklaringen har därefter överlämnats till kommunfullmäktiges presidium som 
berett ärendet.  

Av kommunstyrelsens förklaring framgår följande:  

- Kinda kommun har idag en gedigen uppföljning av ekonomi och 
verksamhet. Kommunstyrelsen har fortlöpande under 2019 följt upp 
nämndernas verksamhet och ekonomi vid kommunstyrelsens 
sammanträden. 

- Gällande intern kontroll kommer åtgärder att vidtas för ökad enhetlighet 
vad gäller internkontrollplanerna för nämnderna. Intern kontroll omfattar 
dock mycket mer än bara internkontrollplaner och följs upp även på annat 
sätt än vid uppföljning som bygger på reglementet. 
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- Gällande de frågor som rör hantering av arvoden har kommunstyrelsen 
inte varit medveten fullt ut om vad avvikelsen berott på men nu vidtagit 
åtgärder bland annat genom tillsättande av en parlamentarisk grupp. 

Utifrån att kommunstyrelsen tagit till sig revisionens kritik och dessutom 
omgående vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen föreslår 
presidiet att kommunfullmäktige endast väljer att rikta kritik mot styrelsen 
men avstå från att rikta en formell anmärkning.     

Beslutsunderlag 

Förklaring från kommunstyrelsen  
Revisionsberättelse  
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Förklaring till fullmäktige kopplat till revisionens förslag till 

anmärkning för KS avseende bristande styrning och intern kontroll 

av verksamhet 

 
Ekonomisk och verksamhetsuppföljning 
Kommunstyrelsen har fortlöpande under 2019 följt upp nämndernas verksamhet och ekonomi vid 

kommunstyrelsens sammanträden. Där har månadsrapporter, prognoser och avvikelserapportering 

redovisats tillsammans med åtgärdsplaner. Kommunstyrelsen har god uppföljning genom månatlig 

skriftlig rapport som även redovisas muntligt på varje kommunstyrelse. Undantaget är månaderna 

juni och juli. Beslut har tagits och för 2020 kommer även rådata i form av aktuella siffror att redovisas 

under juni och juli dock utan analys. Det finns även en fastställd agenda för övergripande strategiska 

uppdrag som utgår från bland annat Utveckling Kinda och andra styrdokument där kommunstyrelsen 

regelbundet följer upp verksamheten. 

Utifrån de prognostiserade stora underskotten för 2019 infördes också en personlig avrapportering 

vid sammanträden kring ekonomisk status kopplat till åtgärdsplaner. Respektive nämndordförande 

tillsammans med förvaltningschef var här föredragande. Detta fortgår även under 2020. 

Slutligen har även principer för god ekonomisk hushållning arbetats fram under året. I samband med 

det arbetet har även revisionen beretts tillfälle att lyfta fram synpunkter. 

Jämfört med andra kommuner i länet har vi en gedigen uppföljning av ekonomi och verksamhet som 

till och med gett andra idéer att kopiera Kindas metod. 

Internkontroll 
När det gäller internkontroll har vi ett reglemente som anger hur arbetet med internkontrollplaner 

ska ske. Till reglementet finns även upprättade riktlinjer för internkontrollplanens upprättande och 

utformning. Det är där kommunstyrelsen styrt upp hur internkontrollplanen ska vara utformad. Vi ser 

också att innehållet i internkontrollplanerna kan förbättras. Intern kontroll omfattar dock mycket 

mer än bara internkontrollplaner.  

Kommunstyrelsen har till viss del förbättrat den interna kontrollen genom att integrera den i löpande 

uppföljningsprocess. Detta görs genom ovan nämnd och fastställd agenda där det sker uppföljning av 

strategiskt viktiga uppdrag utifrån bland annat Utveckling Kinda. Även med månadsrapporter som 

innehåller både ekonomi och verksamhet och där avvikelser rapporteras. Vi har utöver det även 

undersökningar såsom medborgarundersökning, medarbetarundersökning och 

brukarundersökningar. Allt detta för att ha en god intern kontroll där vi systematiskt arbetar med att 

planera, genomföra, följa upp, utvärdera och förbättra. Kommunstyrelsen kommer, utifrån 

revisionens påpekande, säkerställa att redovisning av internkontroll sker på samma sätt i samtliga 

nämnder under 2020. 

När det gäller uppföljning av den budgetavvikelse som skett gällande arvoden har kommunstyrelsen 

vid flertalet tillfällen lyft frågan med tidigare kommunchefen. Översiktlig analys och förklaring har 

varit att arvoden ökat i och med ökade sammankomster och deltagande. Missen kring felaktig 

utbetalning har då inte kommit fram i och med den rimliga förklaringen till ökade kostnader. Det har 

senare framkommit att felaktigheter funnits och åtgärder har därför vidtagits för att säkerställa 

korrekt hantering framöver. I samband med den utredning som gjorts av PWC om just den frågan har 

ett antal punkter pekats på och förslag till förbättringsåtgärder lagts. Kommunstyrelsen föreslog 



 

 

fullmäktige att sätta samman en parlamentarisk grupp för att komma till rätta med de otydligheter 

innevarande reglemente och riktlinjer innehåller. Gruppen utsågs vid fullmäktigesammanträdet 

2020-04-20 och kommer att ha revisionens utredning som bas för sitt arbete. 

Kommunstyrelsen har som också påpekats inte dokumenterat någon åtgärdsplan för det mål som 

inte uppnåtts. En förbättringsåtgärd vi tar till oss. 

Som framgår av ovanstående har kommunstyrelsen en något annan uppfattning kring hur ledning 

och styrning utförts under 2019. Allt har inte varit perfekt och vi tar till oss av den kritik som riktas 

och de åtgärdsförslag som lagts. 
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