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Budget och uppföljningsutskottets uppföljnings- och 
uppsiktsplan för 2019 

Beskrivning av ärendet 

En plan för budget- och uppföljningsutskottets arbete med uppföljning och 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt under år 2019 har tagits fram.    

Beslutsunderlag 

Uppföljnings- och uppsiktsplan för år 2019, daterad den 18 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 februari 2019.    

Överväganden 

Av kommunstyrelsens reglemente § 34, framgår att kommunstyrelsen ska 

fatta beslut om metoder och arbetssätt för budget- och uppföljningsutskottets 
arbete med att fullgöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Budget- och uppföljningsutskottets uppföljnings- och uppsiktsplan för år 

2019, antas.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Ledningsgruppen 

Författningssamlingen 
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Budget- och uppföljningsutskottets uppföljnings- och 
uppsiktsplan för 2019 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens 
företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. I vår 

organisation har vi ett budget – och uppföljningsutskott som säkerställer att 
uppföljnings- och uppsiktsplikten fullgörs. 

Det finns ett antal formella rapporter som analyseras och bereds i utskottet 
för att sedan rapporteras till kommunstyrelsen vidare till kommunfullmäktige 

 Delårsrapporter per den 30 april och 31 augusti (gäller för nämnder, 

förbund och bolag) 

 Årsbokslut 

 Internkontroll 

 Månadsrapporter 

Förutom dessa uppföljningar avser budget- och uppföljningsutskottet att 

genomföra följande aktiviteter under 2019.  

Vid genomgång av bolag och förbund kommer genomgång och analys ske 

av förbundsordningar, budget och ev avtal som ligger. Utsedd politiker för 
förbundet/bolaget kommer vara med i utskottet vid respektive genomgång. 

Vid nämndernas genomgång kommer respektive presidier och 

verksamhetsledning att vara med. 

Februari  

Genomgång av nuvarande resursfördelningssystemet 

Mars  

Genomgång av styrdokument, rutiner etc.  

Kalmarsundsregionens renhållare - KSRR 

April 

Kalmarsunds gymnasieförbund - Ksgyf 

Maj 

Ölands kommunalförbund - ÖKF 



Mörbylånga kommun 
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Juni 

Mörbylånga bostadsbolag/Mörbylånga fastighetsbolag – MBAB/MFAB 

Augusti 

Samhällsbyggnadsnämnden 

September 

Socialnämnden 

Oktober 

Utbildningsnämnden 

November 

Kultur-och tillväxtnämnden 

December 

Överförmyndarnämnden 

Hjälpmedelsnämnden 

 

Ann Willsund 

Kommundirektör 
  
 


