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Övergripande granskning av Mål- och demokratiberedningen år 2017 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 
revisionssed. Revisorerna ska även granska de fasta fullmäktigeberedningarna. 

Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma beredningens styrning, 
uppföljning och kontroll. 

Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig karaktär. 

Vår sammanfattande bedömning, utffrån genomförd granskning, är att Mål- och 
demokratiberedningens styrning, uppföljning och kontroll i stort är tillräcklig. Vi noterar dock 
att det är svårt att avgöra vilka ärenden som bereds för beslut i fullmäktige (och därmed hör 
till beredningens huvudsakliga uppdrag). 

På uppdrag av kommunens revisorer 

Åke Lindberg  --- 
Revisionens ordförande 

ikael Renberg 
Revisionens vice ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport, Övergripande granskning Mål- och demokratiberedning 2017, EY 
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Fullmäktigeberedningens uppdrag 

Mål- och demokratiberedningens uppdrag regleras i beredningens 
arbetsordning, vilken reviderats av fullmäktige i februari 2017. I 
arbetsordningen regleras bl.a. att: 

Sammanträdesplan ska upprättas för varje kalenderår. Beredningens 
sammanträden ska läggas så att lagens krav på uppföljning uppnås. 
Protokoll/mötesanteckningar ska föras över vilka frågor som behandlas av 
beredningen. 
Beredningens förslag ska lämnas till styrelsen för yttrande före behandling i 
fullmäktige. 

Vidare ska beredningen: 
Upprätta fullmäktiges övergripande mål i enlighet med bestämmelserna i 
kommunallagen. 
Vid behov föreslå förändringar av målen till kommunfullmäktige. 
Utforma regler för uppföljning och utvärdering av målen. 
Arbeta med att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda. 
Arbeta för att medborgarnas åsikter och ideer ska tas till vara i den politiska 
processen. 
Ta initiativ för att tillförsäkra medborgarnas medinflytande. 
Följa upp och utvärdera beslutade förslag inom sitt område. 
Ha en aktiv roll och ges möjlighet att nära följa och påverka de aktiviteter 
inom kommunen som har en naturlig koppling till beredningens 
ansvarsområde. 

Av kommunallagen framgår att fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar 
för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska av-
göras av fullmäktige. Ärenden som ska beslutas av fullmäktige ska alltid bere-
das av styrelsen, även om ärendet först beretts av en fullmäktigeberedning. 
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Beredningens arbete under året 

Beredningen har haft 6 sammanträden under år 2017. 

Beredningen har bl.a. behandlat följande ärenden under året: 
Politisk organisation för kommande mandatperiod. 
Försiag till organisation för överförmyndaren (feb, mar). 
Målstyrning och uppföljning (jun). 
Medborgardialog (jun) 

Beredningen har under året fattat följande beslut som överlämnats till 
styrelsen för beredning: 

Att partiernas förslag till politisk organisation mandatperioden 2019-22 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning (feb). 
Att ärendet om antal ledamöter i fullmäktige kommande mandatperiod 
överlämnas till styrelsen för beredning. (feb) 

Beredningen har under året mottagit information och hanterat ett flertal 
ytterligare ärenden bi.a.: 

Arbetet med planering av ny sim och sporthall (jan). 

Hantering av begäran om entledigande under mandatperiod (jan). 
Hyresgäster och ny verksamhet på Länsmansgärdan (feb). 
Tid och plats för fullmäktiges möten (feb). 
Information om flygplatsen samt jämställdhetsprojekt (jun). 
Årets medborgare (nov). 
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Sammanfattande bedömning 

Vår bedömning är att fullmäktigeberedningen i stort har fullgjort sitt tilldelade 
uppdrag på ett ändamålsenligt sätt under året. Bedömningen baseras på att vi 
ser att beredningen under året har arbetat med områden som ligger inom 
beredningens uppdrag. 

Vi vill dock uppmärksamma beredningen på att det finns svårigheter att på ett 
revisionellt vis granska beredningens arbete under året. Detta då det är svårt 
att från protokoll avgöra vilka ärenden som bereds för beslut i fullmäktige (och 
därmed hör till beredningens huvudsakliga uppdrag). 

För att tydliggöra beredningens arbete rekommenderar vi beredningen att: 
Med utgångspunkt i de i arbetsordningen angivna uppdragen årligen 
specificera och konkretisera sitt arbete under kommande år. Förslaget 
fastställs av fullmäktige och arbetet följs också upp av fullmäktige. 
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