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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat 
hanteringen av kommunfullmäktiges beslut. Syftet med granskningen var att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för 
att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras. Vår 
sammantagna bedömning är att kommunstyrelsen saknar ett dokumenterat system för att 
bevaka att uppdrag från kommunfullmäktige till enskilda nämnder verkställs och 
återrapporteras utöver de mål, direktiv och inriktning som återrapporteras inom ramen för 
delårsrapport och årsanalys. Enligt vår bedömning finns det därför en risk för ohörsamhet till 
kommunfullmäktiges beslut. 

 
I rapporten konstaterar vi bland annat: 
 

 Det har tidigare funnits en rutin för uppföljning av fullmäktiges beslut. Rutinen innebar 
att fullmäktige i samband med varje sammanträde beslutade om i vilken mån något 
eller flera ärenden som fullmäktige handlagt vid sammanträdet var av sådan prioritet 
att fullmäktiges beslut i ärendet skulle bli föremål för en särskild uppföljning. I en 
översyn genomförd 2014 konstateras att uppföljningsrutinen används i ringa omfatt-
ning. Kommunfullmäktige avskaffar rutinen och utredningen hänvisar till kommunalla-
gens 3 kap. 14 § där nämndernas ansvar för verkställigheten av fullmäktiges beslut 
fastställs. Vidare konstateras att någon uppföljning av särskilt utvalda fullmäktigebe-
slut inte behövs utan att nämnderna tar detta ansvar är en granskningsuppgift för re-
visorerna. Vi vill tydliggöra att även om det vilar på revisorerna att granska verksam-
heten, kan revisorernas granskningsansvar aldrig ersätta nämndernas egna ansvar.  
 

 Det finns en handledning för hantering av ärenden och dokument i Diabas1 för hand-
läggare och registratorer. Den innehåller dock inte dokumenterade riktlinjer eller ruti-
ner avseende ärendeskrivning, beslutsformulering eller protokollsskrivning. 
 

 Stickproven visar att alla besluten har verkställts och att ansvarig förvaltning genom-
fört någon sorts uppföljning för majoriteten av de granskade besluten. I de fall kom-
munfullmäktige önskat uppföljning har återrapportering genomförts eller planeras nå-
gon sorts återrapportering. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi: 

 Kommunstyrelsen att tydliggöra riktlinjer för ärendehantering och protokollsskrivning. 
Riktlinjerna bör innehålla hur ärenden och beslut ska formuleras och hur uppföljningen 
av fullmäktiges beslut ska genomföras och återrapporteras.  

 Kommunstyrelsen att stärka sin bevakning av de uppdrag som ges från 
kommunfullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till nämnderna.  

 Kommunstyrelsen att ta fram gemensamma riktlinjer för hur uppdrag som ges från 
kommunfullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till nämnderna ska 
återrapporteras till komunfullmäktige.   

                                                
1
 Numera Ciseron. Namnet ändrades i samband med att systemet utvecklades från diarieföringssystem till ärendehanteringssy-

stem.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund  

Kommunfullmäktige är enligt kommunallagen kommunens högsta beslutande politiska organ. 
I styrelsens och nämndernas uppdrag ingår dels att bereda ärenden som ska beslutas av 
kommunfullmäktige, dels att verkställa frågor som delegerats till dem från 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att kommunfullmäktiges 
beslut verkställs och ska genom sin uppsiktsplikt säkerställa att fullmäktiges beslut följs och 
genomförs. Det åligger även kommunstyrelsen att återrapportera till kommunfullmäktige i 
vilken mån styrelsen fullgjort de uppdrag som delegerats till dem. 
 
Kommunstyrelsen och nämndernas verkställande av fullmäktiges beslut utgör således en 
viktig del i den demokratiska processen. En återkoppling avseende resultatet av genomförda 
beslut kan anses som en del av verkställandet och innebär också att kommunfullmäktige får 
en återkoppling kring vad som hänt i de ärenden de fattat beslut om. För att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs och följs är det av vikt att kommunstyrelsen utvecklar 
former för sin uppsikt så att eventuella avvikelser från fullmäktiges beslut upptäcks och att 
insatser görs för att säkerställa implementering. Det finns annars en risk att de beslut, mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige fattat beslut om inte hörsammas och implementeras. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges 
beslut verkställs och återrapporteras. Med ändamålsenlighet avses kommunstyrelsens och 
nämndernas förutsättningar för att hantera, verkställa och följa upp arbetet med ett 
tillfredsställande resultat utifrån sitt uppdrag. 
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 
 
 Hur säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att kommunfullmäktiges beslut 

verkställs och återrapporteras på ett tillfredsställande sätt? 

 Återrapporteras avvikelser från beslut till fullmäktige? 

 Vidtas åtgärder om avvikelser identifieras? 

 Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen/nämnderna och 
förvaltningen i bevakningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut? 

 Genomför kommunstyrelsen i enlighet med sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning 
av de beslut som fattats av kommunfullmäktige? 

2.3. Metod och avgränsning  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och stickprovsgranskning. 
Ett stickprov omfattande nio beslut som fattats av kommunfullmäktige har granskats utifrån 
kommunstyrelsens och nämndernas genomförande och återrapportering till fullmäktige.  
Avgränsning har skett till beslut fattade under tidsperioden 2012 – 2014. 
Dokumentförteckning och intervjuade framgår av bilaga 1. Samtliga intervjuade har getts 
möjlighet att sakgranska rapporten.  
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2.4. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av 
följande: 

2.4.1. Kommunallagen (1991:900) 

I Kommunallagen (KL) 3 kap. behandlas kommunernas organisation och verksamhetsformer. 
Nämnden beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan 
författning ska handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till 
dem samt bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. 
Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige 
har lämnat till dem. Även delegerade ärenden ska återredovisas. Lagen ställer inte några 
krav på formerna för redovisningen, det ankommer på fullmäktige att besluta om 
omfattningen av och formerna för redovisningen. Enligt Dalman m.fl.2 torde årliga 
redovisningar inte vara tillräckliga.  
 
Enligt KL 5 kap. 26 § ska ett ärende innan det avgörs av kommunfullmäktige beredas, 
antingen av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som 
har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.   
 
Enligt KL 6 kap. 7 § har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. I 6 
kap. 1 § framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Med styrelsens ledande 
ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala 
verksamheten.  
 
Av 6 kap. 27a § framgår att en nämnd som handlägger ett medborgarförslag, minst en gång 
om året ska informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendet. Nämnden ska också 
informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år efter det att det väckts i 
kommunfullmäktige.  
  

2.4.2. Kommunfullmäktiges arbetsordning   

I Laholms kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige, senast ändrad den 26 maj 2015 
fastslås att fullmäktiges presidium beslutar om remiss för beredning av motion eller 
medborgarförslag samt om överlåtelse till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende 
som väckts genom medborgarförslag. Styrelsen avgör hur andra ärenden som fullmäktige 
ska behandla ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd 
att besluta om remiss av sådana ärenden. 
 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som 
kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har 
fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. 
 

                                                
2
 Dalman m.fl. ”Kommunallagen med kommentarer och praxis”, femte upplagan 2011. 
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Beträffande medborgarförslag anges att de bara kan behandlas i sak i fullmäktige om det 
ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ärendet. Styrelsen ska varje år på fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april redovisa beredningsläget för motioner och medborgarförslag.  

2.4.3. Kommunstyrelsens reglemente  

Av kommunstyrelsens reglemente, senast reviderat av kommunfullmäktige den 16 december 
2014 fastställs att om inget annat anges är det kommunstyrelsens uppgift att verkställa 
fullmäktiges beslut.   
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3. Hantering och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 

3.1. Iakttagelser 

3.1.1. Uppföljningsmodell 2008-2014 

Kommunfullmäktige antog den 28 februari 2008 § 18 rutin för uppföljning av fullmäktiges be-
slut. Rutinen avskaffades under 2014. Rutinen innebar att fullmäktige i samband med varje 
sammanträde beslutade om i vilken mån något eller flera ärenden som fullmäktige handlagt 
vid sammanträdet var av sådan prioritet att fullmäktiges beslut i ärendet skulle bli föremål för 
en särskild uppföljning. Ansvarig handläggare fick i uppdrag att genomföra uppföljningen och 
rapporterade tillbaka till kommunledningskontoret som i sin tur rapporterade tillbaka till full-
mäktige. I underlaget till beslut konstateras det att förutom att arbetsordningen ger fullmäk-
tige möjlighet att kalla till sig nämnderna för att redovisa sin verksamhet så fanns det ingen 
systematisk rutin för uppföljning av de beslut som fattas av fullmäktige.  
 
I Översyn av kommunens politiska organisation m.m. inför mandatperioden 2015-2018 kon-
staterar demokrati- och organisationsberedningen att uppföljningsinstrumentet används i 
ringa omfattning3. Vidare konstateras det att särskild uppföljning beslutats i ärenden som har 
innehållit en särskild uppföljningsplan samt att uppföljning beslutats trots att det vid besluts-
tillfället kunnat förutses att det vid rapporteringstillfället inte fanns några verkställighetsåtgär-
der att rapportera. Beredningen hänvisar till kommunallagens 3 kap. 14 § där nämndernas 
ansvar för verkställigheten av fullmäktiges beslut fastställs. Vidare konstaterar beredningen 
att någon uppföljning av särskilt utvalda fullmäktigebeslut inte behövs utan att nämnderna tar 
detta ansvar är en granskningsuppgift för revisorerna. Översynen låg sedan till grund för att 
kommunfullmäktige den 28 januari 2014 § 3 avskaffade rutinen för uppföljning av kommun-
fullmäktiges beslut. Någon annan rutin för uppföljning antogs inte.   

3.1.2. Beredningsprocessen  

Inför att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut i ett ärende ska ärendet enligt 
Kommunallagen beredas av den nämnd vars verksamhetsområde som ärendet berör eller av 
en fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska alltid ges möjlighet att yttra sig. Ett ärende 
som ska prövas av fullmäktige och som inte är berett, ska enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Av granskningen framgår att 
ärenden bereds av kommunstyrelsen och/eller berörd nämnd innan kommunfullmäktige fattar 
beslut. Det finns en handledning för hantering av ärenden och dokument i Diabas för 
handläggare och registratorer. Den innehåller dock inte riktlinjer eller rutiner avseende 
ärendehantering, beslutsformulering eller protokollsskrivning i Laholms kommun. 

3.1.3. Rutiner för hantering av kommunfullmäktiges beslut  

De nämnder och andra parter som berörs av ett beslut från kommunfullmäktige ska 
underrättas så snart som möjligt efter att kommunfullmäktige har fattat beslut i ett ärende. 
Vid intervjuerna framgick det att det är den som expedierar beslutet som ska se till att det 
hamnar i rätt nämnd och den som mottar beslutet som en inkommen handling som ansvarar 
för att det hamnar rätt. Respektive nämnd ansvarar för att diarieföra ärendet. När beslutet 
inkommit till nämnden hanterar nämnderna det något olika beroende på nämnd och ärendets 

                                                
3
 Kommunfullmäktige beslutade om uppföljning 35 gånger 2008-2013. 
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art. Vissa ärenden går alltid direkt till tjänstemän för att verkställas medan andra går via 
nämnden. Det finns inga nedskrivna rutiner för hur detta fungerar.  
Inom barn- och ungdomsverksamheten finns det en excellista där beslut från 
kommunfullmäktige tillsammans med vem som är ansvarig listas. Det är inte alltid som 
kommunfullmäktiges beslut delges nämnden innan eventuell handläggning påbörjas. Men 
enligt de intervjuade kommer det alltid nämnden tillhanda. I vissa fall tas 
kommunfullmäktiges beslut upp som ett eget ärende på nämndssammanträdet, ibland som 
ett meddelande under rubriken inkomna skrivelser och i vissa fall bifogas protokollutdrag för 
kännedom. Kultur- och utvecklingsnämnden har fattat beslut om en uppföljning av de 
nämndbeslut som innehåller uppdrag till verksamheten. En redovisning upprättas två gånger 
per år och beslutas i nämnden, redovisningen kan innehålla uppdrag som från början kommit 
till nämnd från kommunfullmäktige.  För pågående ärenden där nämnden har ett 
verkställighetsuppdrag används ärendehanteringssystemet där det fortlöpande fylls på med 
uppgifter och upprättade handlingar.     
 
Under intervjuerna framgick det att nämndernas hantering av kommunfullmäktiges beslut 
skiljer sig åt. Det varierar också inom nämnderna utifrån vilket sorts beslut det handlar om. 
Vissa nämnder uppger att beslut som kräver handläggning går direkt till ansvarig tjänsteman, 
som vid behov stämmer av inriktning och innehåll med presidiet eller ordförande. I andra 
nämnder går besluten via nämnden.  

3.1.4. Bevakning och återrapportering av uppdrag  

Det finns ingen kommunövergripande dokumenterad rutin för hur återrapportering av 
uppdrag till kommunfullmäktige ska ske. Nuvarande praxis är att beslutet expedieras till 
berörd part och därefter åligger det nämnden att tillse att beslutet verkställs. Kommunens 
ärendehanteringssystem Ciceron ger möjlighet till digital registrering av inkomna ärenden, 
expediering av ärendena, fortlöpande registrering av handlingar i ärendeberedningen samt 
bevakningsfunktion med påminnelsefunktion. Systemet möjliggör således uppföljning av 
handläggningen av ärenden och information om var ärendet befinner sig i processen. Det 
finns dock ingen applikation i nuvarande ärendehanteringssystem som möjliggör uppföljning 
av verkställda beslut. Däremot har nuvarande diarieföringssystem utökats med en 
ärendehanteringsdel som succesivt har börjat användas.  Enligt de intervjuade åligger det 
utsedd handläggare att bevaka att verkställigheten och återrapporteringen sker inom 
fastställd tidsram. Vidare saknas en rutin att till kommunstyrelsens protokoll bifoga en 
förteckning över fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för 
vidare beredning.  
 
Utifrån de uppgifter som lämnats inom ramen för granskningen framgår att det generellt inte 
sker någon återrapportering till kommunfullmäktige avseende verkställighet om inte detta 
särskilt specificerats i beslutet. Detta bekräftas även av de intervjuade som anger att 
tidssatta uppdrag/beslut generellt inte återrapporteras. Däremot redovisas beredningsläget 
för motioner och medborgarförslag för kommunfullmäktige i april varje år. Andra pågående 
ärenden där kommunstyrelsen har ett verkställighetsuppdrag registreras fortlöpande i 
dokumenthanteringssystemet Ciceron4 med uppgifter om upprättade handlingar. 
 
Enligt de intervjuade på kommunkontoret saknas ett system som säkerställer att berörda 
nämnder anmäler samtliga beslut som ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Dock 
poängteras att varje nämnd har ett ansvar att verkställa alternativt fatta beslut i ett uppdrag 
som ålagts dem och därefter återrapportera det till kommunfullmäktige. Det framgår också att 

                                                
4
 Tidigare Diabas. Namnet ändrades i samband med att systemet utvecklades från diariesystem till ärendehanteringssystem.  
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det är sällan som kommunfullmäktige i detalj granskar i vilken mån deras beslut verkställts 
och på vilket sätt. Majoriten av de tillfrågade uppger istället att kommunfullmäktige i stor 
utsträckning tillhandahålls med information avseende verkställighet inom ramen för annan 
mer övergripande rapportering så som årsanalys och vissa särskilda rapporter.  De 
intervjuade menade att besluten oftast innehåller all information, men att de kan bli lite bättre 
på att skriva tydliga beslut.  

3.1.5. Medborgarförslag 

Som invånare i Laholms kommun kan du lämna in medborgarförslag direkt till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunen har någon form av riktlinjer för medborgarförslag. Dessa finns att läsa på 
kommunens hemsida. Enligt riktlinjerna bör medborgarförslag gälla frågor av allmänt 
kommunalt intresse och alltså inte avse frågor som till exempel bygglov, andra slags tillstånd 
samt bidrag eller tjänster som enbart rör en enskild person. Medborgarförslaget ska vara 
skriftligt (men får ej inkomma i form av e-post) och undertecknat av en eller flera 
kommuninvånare samt innehålla avsändarens namn, adress och telefonnummer. Även barn 
och ungdomar har rätt att lämna medborgarförslag. Det finns en blankett på kommunens 
hemsida.  När beslutet är taget ska det skickas till förslagsgivaren. Handläggningstiden kan 
variera beroende på omfattningen av förslaget men är beräknad till mellan 3-8 månader. 

3.1.6. Stickprovsgranskning 

Inom ramen för denna granskning har ett urval av beslut som fattats av kommunfullmäktige 
under perioden 2012-2014 valts ut för granskning. Vid urvalet var utgångspunkten beslut 
som innebar någon sorts åtgärd, aktivitet, handläggning, uppföljning eller beslut. De 
förtroendevalda revisorerna valde ut beslut utifrån ett riskbaserat urval. Vi kan konstatera att 
det är svårt att hitta kommunfullmäktigebeslut som lämpar sig för stickprovsgranskningen 
och de kontrollfrågor vi utgår från. Således finns inte samtliga nämnder representerade i 
stickprovet.  Totalt har nio beslut granskats. I urvalet ingår dels uppdrag, dels delegerad 
beslutanderätt i ärenden som tillkommit genom medborgarförslag eller motioner. Utvalda 
beslut har kommunicerats till berörd förvaltning med ett antal frågor rörande huruvida det 
specifika beslutet har verkställts, om det har genomförts någon uppföljning samt om det skett 
någon återrapportering till ansvarig nämnd samt till kommunfullmäktige.  
 
I de fall kommunfullmäktiges beslut innebär någon sorts handläggning, delegerad 
beslutanderätt eller annat uppdrag kan vi konstatera att det av besluten framgår vilken 
nämnd som ansvarar för genomförande eller beslut. Vi kan dock konstatera att det i fyra av 
nio av de utvalda besluten saknas direktiv avseende tidplan för återrapportering av 
verkställighet. Vi noterar att alla besluten har verkställts. Granskningen visar att ansvarig 
förvaltning genomfört någon sorts uppföljning för majoriteten av de granskade besluten. I de 
fall kommunfullmäktige önskat uppföljning har återrapportering genomförts eller planeras 
någon sorts återrapportering. De intervjuade menade att utvecklingspotentialen fanns i att 
skriva tydligare beslut som alltid innehöll information om återrapportering och tidsfrist. Svaren 
har sammanställts i tabellen på nästa sida. 
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§ Ärende Beslut 
Aktuell 

nämnd 
Beslutstyp Verkställt

Uppföljning inom 

förvaltningen 

Protokollförd 

återrapportering till KF 

2012/15

Svar på motion om redovisning av 

mark för livsmedelsproduktion i 

kommunens översiktsplan.

Kommunfullmäktige bifaller 

motionen och ger kommunstyrelsen 

i uppdrag att i översiktsplanen 

redovisa var den särskilt värdefulla 

jordbruksmarken är belägen och 

dessutom lägga förslag på hur den 

ska bevaras för att möjliggöra 

fortsatt livsmedelsproduktion.

Kommunstyrelsen Uppdrag JA

Uppfö ljningen består av den 

upprättade översiktsplanen 

Framtidsplan 2030

JA JA

2012/129

Lokalt handlingsprogram för 

genomförande av miljökvalitetsmål

1. Kommunfullmäktige antar 

föreliggande förslag till lokalt 

handlingsprogram för 

genomförande av miljökvalitetsmål. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag 

att utforma avstämningen av 

kommunens arbete med miljömålen. 

Kommunstyrelsen Uppdrag JA

Respektive nämnder fick redovisa till 

KS hur man uppfyllt 

handlingsprogrammet.

JA NEJ, det var inte heller KFs önskan.

2012/165

Svar på motion om kontro llprogram 

för bekämpningsmedelsrester i 

grundvatten och ytvatten.

Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- 

och byggnadsnämnden att ta fram 

ett kostnadsberäknat förslag till en 

grundläggande undersökning av 

bekämpningsmedelsrester i enskilda 

brunnar i kommunen.

M iljö- och 

byggnadsnämnden
Uppdrag JA

JA, uppfö ljningen genomfördes som 

ett exjobb i samarbete med 

Högskolan i Halmstad, redovisades i  

rapporten 

Bekämpningsmedelsrester i 

dricksvatten

JA NEJ, det var inte heller KFs önskan.

2013/33

Remiss av medborgarförslag om 

förbud mot försäljning av 

fyrverkerier

Kommunfullmäktige överlåter till 

kommunstyrelsen att besluta om 

medborgarförslaget, varvid 

styrelsens svar på förslaget ska 

anmälas senast vid fullmäktiges 

sammanträde den 24 september 

2013.

Kommunstyrelsen M edborgarförslag JA
NEJ, uppfö ljning av avslagsbeslut ej 

aktuell

JA, kommunstyrelsen avslog 

medborgarförslaget den 14 maj 2013, 

§ 108.

JA, beslutet anmäldes till 

kommunfullmäktige 28 maj 2013, § 86.

2013/56

Svar på motion om kommunal 

information till synskadade m.fl.

Kommunfullmäktige bifaller 

motionen och ger socialnämnden i 

uppdrag att undersöka intresset att 

tillsammans med handikapp-

organisationerna genomföra 

förslaget i enlighet med motionens 

intentioner.

Socialnämnden Uppdrag JA NEJ NEJ Ska återrapporteras hösten 2015

2013/156

Remiss av medborgarförslag om 

trafiksäkerhetsåtgärder vid 

Vallberga skola

Kommunfullmäktige överlåter till 

servicenämnden att besluta om 

medborgarförslaget, varvid 

nämndens svar på förslaget ska 

anmälas senast vid fullmäktiges 

sammanträde den 29 april 2014.

Servicenämnden M edborgarförslag JA

JA, servicenämnden beslutade 2014-

02-26, § 14, att bifalla förslaget i de 

delar som kommunen har 

beslutanderätt. Fysisk verkställighet 

skedde i juni 2014 genom ny 

skyltning. Kontakt med 

förslagsställarna som har uttalat sig 

positiva till de effekter som har 

uppstått av åtgärden.

NEJ
JA, servicenämndens beslut anmält till 

kommunfullmäktige 2014-03-25, § 64

2013/199

Remiss av medborgarförslag om 

åtgärder på stranden i 

Skummeslövstrand

.

Kommunfullmäktige överlåter till 

servicenämnden att besluta om 

medborgarförslaget, varvid 

nämndens svar på förslaget ska 

anmälas senast vid fullmäktiges 

sammanträde den 24 juni 2014

Servicenämnden M edborgarförslag JA
NEJ, uppfö ljning av avslagsbeslut ej 

aktuell

JA, servicenämnden avslog 

medborgarförslaget 2014-03-26, § 34

JA, servicenämndens beslut anmält till 

kommunfullmäktige 2014-04-29, § 86.

2014/30

Remiss av motion om alko lås  på 

kommunens fordon

.

M otionen remitteras till 

servicenämnden för yttrande senast 

vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 26 augusti 2014 

Servicenämnden M otion JA
NEJ, ingen uppfö ljning av 

avslagsförslag.

JA, servicenämnden beslut 2014-04-

23, § 46, svar till kommunfullmäktige.

JA kommunfullmäktigebeslut 2014-05-27,      

§ 90, avslag på motionen.

2014/127

Remiss av motion om kemikaliefri 

upphandling

M otionen remitteras till 

kommunstyrelsen för yttrande 

senast vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i februari 2015.

Kommunstyrelsen M otion JA
NEJ, KF:s motionssvar ska inte 

fö ljas upp.

NEJ KFs motionssvar ska inte fö ljas 

upp. 

NEJ KFs motionssvar ska inte fö ljas 

upp. 

Protokollförd 

återrapportering till 

nämnd
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3.2. Bedömning  

En mer ingående beskrivning av ärendeprocessen och hanteringen av beslut i kommunöver-
gripande riktlinjer avseende protokollskrivning, beslutsformulering och ärendehantering kan 
enligt vår bedömning utgöra en grund för att stödja nämnderna i deras ärende- och besluts-
hantering.  Dessutom kan det säkerställa att beslut innehållande uppdrag eller andra åtgär-
der i behov av verkställande blir tydligt skrivna. Vi rekommenderar Laholms kommun att tyd-
liggöra riktlinjer för ärendehantering och protokollsskrivning. Riktlinjerna bör innehålla hur 
beslut ska formuleras, vad de ska innehålla och hur uppföljningen av fullmäktiges beslut ska 
genomföras och återrapporteras.  
 
Vår bedömning är att det genom dokumenthanteringssystemet Ciceron finns en fungerande 
rutin för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut når ansvarig nämnd. Vi kan konstatera 
att bevakningen och återrapporteringen av uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige 
hanteras olika mellan nämnderna. Vår bedömning är att det finns utarbetad praxis kring hur 
varje nämnd hanterar verkställighet av fullmäktiges beslut. Dock finns det inte några 
dokumenterade riktlinjer/checklistor. Sammantaget saknar kommunstyrelsen ett system för 
att bevaka att uppdrag från kommunfullmäktige till enskilda nämnder verkställs och 
återrapporteras utöver de mål, direktiv och inriktning som återrapporteras inom ramen för 
delårsrapport och årsanalys. Enligt vår bedömning finns det därför en risk för ohörsamhet till 
kommunfullmäktiges beslut. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att överväga att ta 
fram gemensamma riktlinjer för hur uppdrag som ges från kommunfullmäktige utöver mål, 
inriktning och direktiv till nämnderna ska återrapporteras till komunfullmäktige.   
 
Med bakgrund i formuleringen i Översyn av kommunens politiska organisation m.m. vill vi 
tydliggöra att även om det vilar på revisorerna att granska verksamheten, kan revisorernas 
granskningsansvar aldrig ersätta nämndernas egna ansvar. Nämnderna ansvarar för att var 
och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten5.   
 
Mot bakgrund av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna bedömer vi att 
kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
bör stärkas. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att stärka sin bevakning av de 
uppdrag som ges från kommunfullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till nämnderna. 
 
Vår bedömning är att stickprovsundersökningen stödjer kommunens syn på att det trots 
avsaknad av skriftliga rutiner finns en fungerande praxis för bevakning av de beslut där 
nämnderna ansvarar för verkställigheten.  

                                                
5
 Kommunallagen 6 kap 7 § 
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4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen saknar ett dokumenterat system 
för att bevaka att uppdrag från kommunfullmäktige till enskilda nämnder verkställs och 
återrapporteras utöver de mål, direktiv och inriktning som återrapporteras inom ramen för 
delårsrapport och årsanalys. Enligt vår bedömning finns det därför en risk för ohörsamhet till 
kommunfullmäktiges beslut. 

Hur säkerställer kommunstyrelsen och 
nämnderna att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs och återrapporteras på ett 
tillfredsställande sätt?  

 

Det finns en utarbetad praxis men saknas 
dokumenterade rutiner/riktlinjer. Mot 
bakgrund av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över nämnderna bedömer vi att 
kommunstyrelsens uppföljning och kontroll 
av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut bör stärkas. 

Återrapporteras avvikelser från beslut till 
fullmäktige? Vidtas åtgärder om avvikelser 
identifieras? 

Det finns inga dokumenterade rutiner för 
återrapportering av avvikelser. Däremot 
menar de intervjuade att avvikelser 
rapporteras tillbaka och följs upp.  

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning 
mellan kommunstyrelsen/nämnderna och 
förvaltningen i bevakningen och 
verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut? 

 

Som konstaterats tidigare i rapporten skiljer 
sig kommunstyrelsens och nämndernas 
rutiner åt beträffande återrapportering av 
verkställighet av fullmäktiges beslut. 
Kommunstyrelsen har antagit ett överordnat 
ansvar genom att initiera utredningar och 
lämnat förslag på hur fullmäktiges beslut ska 
följas upp.  

Genomför kommunstyrelsen i enlighet med 
sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig 
uppföljning av de beslut som fattats av 
kommunfullmäktige? 

 

Kommunstyrelsen har utrett och undersökt 
behovet av uppföljning. Resultatet har dock 
inneburit att inga skriftliga rutiner för 
uppföljning har antagits. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi: 

 Kommunstyrelsen att tydliggöra riktlinjer för ärendehantering och protokollsskrivning. 
Riktlinjerna bör innehålla hur ärenden och beslut ska formuleras och hur uppföljningen 
av fullmäktiges beslut ska genomföras och återrapporteras.  

 Kommunstyrelsen att stärka sin bevakning av de uppdrag som ges från 
kommunfullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till nämnderna.  

 Kommunstyrelsen att ta fram gemensamma riktlinjer för hur uppdrag som ges från 
kommunfullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till nämnderna ska 
återrapporteras till komunfullmäktige.  

Laholm den 19 november 2015 

Malin Lundberg      
Verksamhetsrevisor     
EY      
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade och kontaktpersoner  

 Bo Erlandsson, kommunjurist 

 Ingemar Nilsson, ekonomichef 

 Kristina Rosendahl, kvalitetsstrateg 

 Torsten Kind, miljöchef 

 Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef 

 Bodil Nordstrand, kvalitetschef, socialförvaltningen 

 Agneta Wesslén, kvalitetsstrateg, kultur- och utvecklingsförvaltningen 

 Louise Robertsson, ekonom, kultur- och utvecklingsförvaltningen 

 Per Jangen, utbildningschef 

 Tommy Karlsson, ekonom, barn- och ungdomsförvaltningen 

 

Dokument 

Laholms kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges protokoll för perioden 2013-2015 

Kommunstyrelsens reglemente 

Underlag kopplat till respektive ärende som granskats inom ramen för 
stickprovsgranskningen 

Tjänsteskrivelse uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2008-01-31  

Översyn av kommunens politiska organisation m.m. inför mandatperioden 2015-2018 

 

 

 

  


