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Redovisning och granskning av beslut under pandemin
De förtroendevalda revisorerna har under 2021 genom revisionsbyrå granskat kommunens
krisledning och hantering av pandemin. Som en följd av denna granskning fick
kommunstyrelsen svara på två frågor.
- Hur kommer kommunstyrelsen att utvärdera ärendehanteringsprocessen och beslut
tagna under pandemin?
Kommunstyrelsen svarade att en granskning av beslut tagna av ordförande i kommunstyrelsen
och kommunstyrelsen skulle ske för perioden 2020-03-01 tom 2021-06-30.
Kommunledningskontoret återkommer nu till kommunstyrelsen med denna granskning.
Under perioden 2020-03-01 t.o.m. 2021-06-30 fattades följande beslut som en följd av
pandemin.
Kommunstyrelsen
Ordförandebeslut - Hävning av övertidsstopp 2020-03-12
Ordförandebeslut - Hävning av anställningsstopp, coronaviruset 2020-03-18
Ordförandebeslut - Personalförmån, check för inköp hos lokala företag 2020-03-19
Kommunstyrelsen - Säsongsvaccin till kommunanställda 2020-10-29 (§ 203). Erbjudande om
att få ersättning för kostnaden att ta säsongsvaccin.
Kommunstyrelsen- Gåva till medarbetare 2020-12-01 (§ 223). Gåva till medarbetare på
1200kr, fördelat på ett antal checkar.
Kommunstyrelsen- Revidering av dokumenthanteringsplan 2020-12-15 (§ 243). Tillägg i
dokumenthanteringsplan för handlingar och information som upprättas och inkommer i
krisarbete.
Enligt delegeringsordningen har ordförande delegation på brådskande beslut. Ordförande
fattade på beslut under en kort period i mars och mellan kommunstyrelsens sammanträden.
Samtliga tre beslut redovisades på kommunstyrelsen den 14 april 2020.
Vad det gäller de redovisade besluten kan konstateras att fem av dem rör personalfrågor och
ett dokumenthanteringsplan.
Enligt kommunstyrelsen reglemente framgår att i kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger
att leda och samordna bl.a. personalpolitiken. Vidare följer att kommunstyrelsen ska ha hand
om frågor som rör förhållandet mellan kommunstyrelsen som arbetsgivare och dess
arbetstagare. Samtliga beslut som rör personalfrågor är av övergripande natur och omfattar
alla anställda. Bedömningen är därför att det faller inom kommunstyrelsens område.
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Beslutet om dokumenthanteringsplan rör endast kommunstyrelsen och faller därför inom
styrelsens kompetens.
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