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KFN 2010/0005

Yttrande över revisionsrapport om beslutsunderlagens kvalitet
Bakgrund
På uppdrag av kommunens revisorer har PricewaterhouseCoopers AB genomfört en granskning av beslutsunderlagens kvalitet. Syftet har varit att
besvara frågan ”Är beslutsunderlagen utformade på ett sådant sätt att de
förtroendevalda ges rimliga förutsättningar att inhämta nödvändig information för sitt beslutsfattande?”.
Frågan besvarades genom att fyra frågeområden undersöktes:
1
Ges rimlig tid för inläsning av beslutsunderlag
2
Är underlagen dokumenterade
3
Uppfyller beslutsunderlagen rimliga krav på allsidig belysning av
ärendena
4
Uppfyller beslutsunderlagen rimliga krav på pedagogisk utformning i
syfte att underlätta inläsning och förståelse
Granskningen, som vänt sig till ordinarie förtroendevalda, genomfördes som
en webbaserad enkätstudie under två veckor i oktober och november 2009.
Svarsfrekvensen var endast 62 procent, vilket revisorerna anser är otillfredsställande. Trots den låga svarsfrekvensen bedömer revisorerna att granskningen ger indikationer på vad som fungerar bra samt vad som kan och bör
utvecklas avseende beslutsunderlagens kvalitet.
Revisionsrapporten har överlämnats för kännedom och yttrande till kommunstyrelsen, vilken remitterat rapporten till nämnderna för yttrande.
Förvaltningens kommentarer
Vad gäller kultur- och fritidsnämnden är det endast en punkt som kommenteras som förbättringsområde.
Punkt 1: Här framför flera nämnder att handlingar kommer sent. Dessutom
sägs att det ofta är 100-150 sidor och att kompletteringar kommer till sammanträdet.
Förvaltningen tar till sig synpunkterna och har för avsikt att försöka skicka
sammanträdeshandlingarna något tidigare till nämnden. Dock har vi erfarit
flera gånger, senast på det extra januarisammanträdet, att posten inte kommit fram till alla ledamöter dagen efter avsändning trots markering och
frankering för A-post. Under förra året upplyste vi kommunledningskontorets informationsavdelning om detta. Beträffande stort sidantal påstår för-
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valtningen att det framför allt är i samband med bokslut och budget som det
blir många dokument.
Förvaltningen är medveten om att det ibland kan komma sena kompletteringar inför sammanträde. Till del beror detta på den höga arbetsbelastningen på hela kontoret. Det här är också ett skäl till att en organisationsöversyn
för närvarande pågår. Till del kan också sena kompletteringar förklaras med
att kultur- och fritidsnämnden har glesat ut antalet ordinarie sammanträden
per år. Om ärende aktualiseras nära inpå kommande möte vill vi gärna försöka ta med detta i stället för att behöva vänta till senare nämndbehandling.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar att man tagit del av revisionsrapporten
om beslutsunderlagens kvalitet och lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
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