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§6

F örstu die

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller
regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet (KL 6:1).

Styrelsen ska särskilt (KL 6:13)
1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, med de
begränsningar som framgår av 5 kap. 29-33 §,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
3. verkställa ftfllmäktiges beslut, och
. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

Delegering av ärenden
37 § En nämnd ffir uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En
nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §4.

38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Kommunstyrelsen ansvarar för driften av all kommunal verksamhet såsom till
exempel bamomsorg, utbildning och äldrevård, kulturverksamhet, ffitidsfrågor
och miljövård. Kommunstyrelsen, nämnder och andra samverkansorgan ska var
och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt.

Det är kommundirektören som har den ledande ställningen bland de anställda och
ska vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen (KL 7:1).

Revisorerna har erhållit information om allvarliga problem som påverkar
arbetsmiljön inom förvaltningen. Problemen som lyfts fram kan ha en koppling
till att uppdrag och delegationsordning kan ha bristande efterlevnad.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 6 forts.

Ansvar rör den psykosociala arbetsmiljön åligger kommunstyrelsen. Däremot kan
granskning av kommunstyrelsens ansvar för arbetsmiljö och personal bli aktuellt.
För att säkerställa att det inte finns några allvarliga brister i eventuella
överträdelser av befogenheter kommer revisionen att genomföra en förstudie.

Förstudien fokuserar på substansgranskning av fattade beslut mot delegation och
uppdrag från kommunstyrelsen.

Elisabet Hultberg reserverar sig mot beslutet.

Kommunrevisionen beslutar

att beställa av KomRedo en förstudie av fattade beslut mot delegation och
uppdrag från kommunstyrelsen. Förstudien ska faktureras enligt
redovisade timmar å 1 250 kr per timme.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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