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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verkställande av kommunfullmäktiges 

beslut 

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. 
 

Med bakgrund i formuleringen i Översyn av kommunens politiska organisation m.m.1 vill vi tydliggöra att 
även om det vilar på revisorerna att granska verksamheten, kan revisorernas granskningsansvar aldrig 
ersätta nämndernas egna ansvar.  
 
Efter genomförd revision har vi gjort följande bedömningar:  
 

 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. 

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

 Kommunstyrelsens och nämndernas rutiner skiljer sig 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. 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.  

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. 

Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 29 februari 2016.  
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1 Sidan 5(17) ”Beredningen konstaterar vidare att det anges uttryckligen i 3 kap. 14 § KL att nämnderna ansvarar för att 
fullmäktiges beslut verkställs. Att nämnderna tar detta ansvar är en granskningsuppgift för revisorerna. Enligt beredningens 
uppfattning behövs därför inte någon uppföljning av verkställigheten av särskilt utvalda fullmäktigebeslut.” 


