Dnr 9017/322.109
Uppsiktsplikt
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp och utvärdera kommunens verksamhet, ge kommunens
övriga nämnder riktlinjer i sådana frågor och se till att övergripande riktlinjer om drift,
personaladministration, ekonomisk förvaltning, intern kontroll m.m. utfärdas och att dessa
riktlinjer följs. Detta ansvar föreligger även de gemensamma nämnder och styrelser, vilka är
en del av kommunens ansvar.
Styrelsen ska utöva uppsikt över nämnder, gemensamma nämnder, kommunalförbund,
bolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och ideella föreningar där kommunen är intressent
genom direkt eller indirekt ägande. Med denna skyldighet följer följande uppgifter:
·

Styrelsen

ska tillse att det tas fram rutiner för hur den löpande uppsikten ska
genomföras.

·

Styrelsen

ska tillse att det i ev ägardirektiv skrivs in en skyldighet för ev företag
att lämna de uppgifter styrelsen behöver för att fullgöra sin uppsiktsplikt.
Styrelsens uppgifter i den övergripande styrningen av dessa företag ska framgå
av den ägarpolicy som fastställs av fullmäktige om Robertsfors kommun har
bolag.

·

Styrelsen

ska i årliga beslut pröva om bolagens verksamhet varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Vid avvikelser ska styrelsen lämna åtgärdsförslag till fullmäktige.

·

Om

avvikelser noteras av styrelsen ska berörd nämnd, bolag etc. informeras om
förhållandet och vid mer allvarliga avvikelser ska styrelsen lyfta frågan till
fullmäktige för eventuella åtgärder.

Styrelsen ska fortlöpande följa centrala beslut (t.ex. riksdag, regering, departement och
statliga förvaltningsmyndigheter) av betydelse för kommunens verksamhet och ta initiativ till
kompletterande lokala åtgärder.
Kommunstyrelsen skall regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Kommunstyrelsen skall fastställa kommunövergripande attestreglemente samt tillhörande
tillämpningsanvisningar samt fatta erforderliga beslut som säkerställer fungerande
attestordning.

Uppsiktsplan 2018 KS Robertsfors kommun
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter samt ha uppsikt på övriga styrelser, nämnders och kommunala
företags verksamhet. Vidare ska kommunstyrelsen övervaka den ekonomiska förvaltningen,
att verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, att lagar och förordningar följs och
att medel används ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning finner
brister ska kommunstyrelsen lämna råd till övriga alternativt föra ärendet till fullmäktige för
beslut.
Nämnd/styrelse/bolag

Månadsrapport

Delår

Helår

Jävsnämnd

Kommentar
KS säkerställer att
jävsnämnden följer sitt
reglemente samt följer upp
sitt styrkort och rapporterar
detta till KF vid del- och
årsrapport.

RoBo-stiftelsen

x

x

HR-nämnd

x

x

Räddningsnämnd
Umeåregionen

x

x

Muntlig återrapport
september kring nämndens
arbete

Region Västerbotten

x

x

Återrapport regionbildning
juni 2018

x

Återrapport
Samordningsförbundets
insatser lokalt

Samordningsförbundet
Umeåregionen
Norrbotniabanegruppen

Muntlig information till KS
rörande
Norrbotniabanegruppens
aktiviteter 2018

Folkhälsorådet

december ska
avrapportering om
Folkhälsorådets arbete ske
till KS.

Pensionärsråd

december ska
avrapportering om
Pensionärsrådets arbete ske
till KS.

Funktionsnedsättningsrådet

december ska
avrapportering om
Funktionsnedsättningsrådets arbete ske till KS.

Ungdomsrådet

december ska
avrapportering om
Ungdomsrådets arbete ske
till KS.

Robertsforshälsan
(Stiftelse)

mars ska avrapportering om
Robertsforshälsan arbete
ske till KS.

Länstrafiken

x

Kust- vattenråd

Projekt

Rapport
Ev skriftlig avrapportering

Månadsrapport

Delår

Helår

1 till 1 satsning

DUA

Muntlig avrapportering kring
satsningen sker feb till KS
inför budgetberedning och
hantering av fortsättning.
x
x
x
x

Kommunchefens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppsiktsplan 2018.

Kommentar

