Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2018-10-16

§ 298
Motion - Redovisning av kommunfullmäktiges beslut,
KS 2018/278
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Konstatera att det för närvarande pågår ett arbete med intern kontroll av
verkställighet av beslut tagna av kommunfullmäktige samt att det
kontinuerligt rapporteras om ej slutredovisade motioner och
medborgarförslag.
2. Därmed anse motionen vara behandlad.
Beskrivning av ärendet
Marcelle Farjallah (S) har inkommit med en motion om att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att varje år redovisa till kommunfullmäktige
vilka av kommunfullmäktiges beslut som ej blivit verkställda samt vilken
orsaken är till att de inte blivit verkställda. Motionären föreslår även att det
till kommunfullmäktige även ska redovisas de motioner som är
slutredovisade för att på så sätt få en bättre överblick.
För närvarande finns en inarbetad rutin kring redovisning till
kommunfullmäktige av de motioner och medborgarförslag som ej är
slutredovisade.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för närvarande utifrån den plan för
intern kontroll som antogs av kommunstyrelsen i april 2018. En av de
kommungemensamma punkter som togs fram genom risk- och
konsekvensanalys är risken för ”Icke verkställighet av beslut”.
Kontrollmetoden är bestämd att utföras genom stickprov på verkställandet
av beslut antagna av kommunfullmäktige under en given period.
Sammanställningen är planerad att redovisas till kommunstyrelsen senast i
mars 2019.
I och med att ett arbete pågår gällande hur verkställighet av beslut till
kommunfullmäktige fungerar samt att det ska redovisas senast i mars 2019
så anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses vara
behandlad. Vad gäller frågan om rapportering av redan slutredovisade
motioner och medborgarförslag så kan det vävas in i rapporten tillsammans
med ej slutredovisade motioner och medborgarförslag som kommer en gång
i halvåret.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-15
Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 117
Motion om redovisning av fullmäktiges beslut, 2018-05-21
Yrkande
Marcelle Farjallah (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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