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Yttrande gällande revisionsrapport: Granskning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

KPMG har på uppdrag av Nyköpings kommuns revisorer genomfört en 
granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Granskningen 
omfattar ett urval av kommunfullmäktiges beslut fattade under 2019 och 2020 
och ingår i revisionsplanen för år 2022.

Revisionsskrivelsen tillsammans med granskningsrapport har tillställts 
kommunstyrelsen som anmodats att inkomma med yttrande senast 2022-08-31, 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att 
initiera en ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning så att den även reglerar 
att ej verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för 
uppföljning och redovisning i kommunfullmäktige, att rutinen för uppföljning av 
kommunstyrelsens beslut uppdateras så att den även innefattar beslut i 
kommunfullmäktige, att initiera en ändring av kommunstyrelsens reglemente och 
kommunfullmäktiges arbetsordning så att det anges att det är kommunstyrelsen 
och inte kommunledningskansliet som har ansvaret för att två gånger per år 
redovisa de motioner som inte har beretts, samt att säkerställa att beslutet om 
webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden verkställs snarast.

Vad gäller att uppdatera rutinen för uppföljning av kommunstyrelsens beslut för 
att även innefatta beslut i kommunfullmäktige instämmer kommunstyrelsen i 
revisionens bedömning och ett arbete ska därmed inledas av 
kommunledningskansliet för att genomföra detta. 

Efter att rutinen har uppdaterats för att även inkludera en process för uppföljning 
av kommunfullmäktiges beslut, ska frågan tas vidare avseende om och på vilket 
sätt som kommunfullmäktige på lämpligast vis kan ta del av den uppföljningen 
och redovisningen. 

Vad gäller rekommendationen att initiera en ändring av kommunstyrelsens 
reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning så att det anges att det är 
kommunstyrelsen och inte kommunledningskansliet som ansvarar för 
redovisningen av obesvarade motioner delar kommunstyrelsens även här 
revisionens bedömning. Den kommer därmed tas med i framtida revideringar av 
dessa styrdokument. 
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Frågan om webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden har varit uppe 
för diskussion under flera år som en del av att tillgängliggöra sammanträdena för 
fler medborgare. Kommunfullmäktige biföll mycket riktigt 2014 en motion om att 
införa webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden vilket ännu inte 
verkställts, bland annat på grund av att de tekniska förutsättningarna i 
sammanträdessalen i Stadshuset inte funnits och att de krävts större 
investeringar för att tillsäkra detta. Under covid-19 pandemin aktualiserades 
frågan ytterligare, och under denna period har även behovet av en teknisk 
upprustning av sammanträdessalen blivit än mer nödvändigt. En sådan har nu 
genomförts vilket också ger andra förbättrade förutsättningar för att också 
implementera webbsändningar av kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund har 
kommunfullmäktiges presidium uppdragit åt tjänsteorganisationen att 
implementera beslutet om webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden. På så vis arbetas det således aktivt med frågan. 

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande
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