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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verkstäl-

lande av kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar följande tillägg till punkt 3.6.3 om årsre-

dovisning i kommunens principer för ekonomi- och verksamhets-

styrning: 

 

Varje nämnd ska vidare redovisa samtliga uppdrag som kommun-

fullmäktige riktat till den under det föregående året och hur uppdra-

gen har verkställts. Om uppdraget är klart räcker det att ange att det 

är verkställt. Om uppdraget inte är verkställt ska nämnden ange hur 

det hanteras och när det kommer att vara verkställt. Samtidigt ska 

nämnden redovisa alla uppdrag från fullmäktige från tidigare år som 

ännu inte verkställts. Uppdragsredovisningen omfattar inte bered-

ningsuppdrag för motioner som redovisas i den ordning som före-

skrivs i fullmäktiges arbetsordning. 

 

Kommunstyrelsen samordnar de olika nämndernas uppdragsredovis-

ningar och lämnar över sammanställningen till fullmäktige i sam-

band med årsredovisningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att säkerställa att be-

slut som rör kommunens egen verksamhet inte formuleras så att 

det kan råda tvivel om huruvida något ska göras och i så fall av 

vem samt att beslut om åtgärd innehåller en tidsram inom vilken 

åtgärden ska utföras. 

 

2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samband med revi-

dering av handledning för kommunens ärende- och doku-

menthanteringssystem ge riktlinjer för formulering av beslut i 

ärenden av uppdragskaraktär och återrapportera uppdraget senast 

vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2016. 

 

3. Revisionsrapporten läggs i övrigt till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport 

angående granskning av styrelsens och nämndernas verkställande av 

kommunfullmäktiges beslut. 

  forts 
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Revisionen begär kommunstyrelsens svar med anledning av gransk-

ningsrapporten senast den 29 februari 2016. 

 

Kommunrevisionens sammantagna bedömning är att kommunstyrel-

sen saknar ett dokumenterat system för att bevaka att uppdrag från 

fullmäktige till enskilda nämnder verkställs och återrapporteras utö-

ver de mål, direktiv och inriktning som återrapporteras inom ramen 

för delårsrapport och årsanalys. Enligt revisionens bedömning finns 

det därför en risk för ohörsamhet till fullmäktiges beslut. 

 

Utifrån granskningsresultatet lämnar kommunrevisionen följande re-

kommendationer: 

 

- Kommunstyrelsen att tydliggöra riktlinjer för ärendehantering och 

protokollsskrivning. Riktlinjerna bör innehålla hur ärenden och be-

slut ska formuleras och hur uppföljningen av fullmäktiges beslut ska 

genomföras och återrapporteras. 

 

- Kommunstyrelsen att stärka sin bevakning av de uppdrag som ges 

från fullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till nämnderna. 

 

- Kommunstyrelsen att ta fram gemensamma riktlinjer för hur upp-

drag som ges från fullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till 

nämnderna ska återrapporteras till fullmäktige. 

 

Kommunledningskontoret instämmer i kommunrevisionens bedöm-

ning att det behövs ett enhetligt system för att följa upp sådana upp-

drag från fullmäktige till nämnderna i särskilda ärenden som inte 

fångas upp i kommunens mål- och resultatstyrningsprocess. Kom-

munledningskontoret föreslår att det i punkt 3.6.3 om årsredovisning 

i riktlinjerna för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning in-

förs ett krav på att nämnderna i sina årsrapporter ska redovisa samt-

liga fullmäktigeuppdrag som riktats till dem och hur uppdragen har 

verkställts. 

 

Kommunledningskontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen an-

modar övriga nämnder att säkerställa att beslut som är av uppdrags-

karaktär inte formuleras så att det kan råda tvivel om huruvida något 

ska göras och i så fall av vem samt att beslut om åtgärd innehåller en 

tidsram inom vilken åtgärden ska utföras. 

 

  forts 
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Kommunledningskontoret aviserar att det i samband med pågående 

revidering av handledning för kommunens ärende- och doku-

menthanteringssystem ska ges riktlinjer för formulering av besluts-

förslag i tjänsteskrivelser och protokoll i ärenden av uppdragskarak-

tär.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 januari 2016 § 11. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2015. 

Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 

verkställande av kommunfullmäktiges beslut.  

_____ 

 

 



 

 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-12-04 

DNR: 2015-492 

Kommunstyrelsen  

  

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verkställande av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige antar följande tillägg till punkt 3.6.3 om årsredovisning i kommunens 

principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning: 

 

 Varje nämnd ska vidare redovisa samtliga uppdrag som kommunfullmäktige riktat till den 

under det föregående året och hur uppdragen har verkställts. Om uppdraget är klart räcker 

det att ange att det är verkställt. Om uppdraget inte är verkställt ska nämnden ange hur det 

hanteras och när det kommer att vara verkställt. Samtidigt ska nämnden redovisa alla upp-

drag från fullmäktige från tidigare år som ännu inte verkställts. Uppdragsredovisningen 

omfattar inte beredningsuppdrag för motioner som redovisas i den ordning som föreskrivs i 

fullmäktiges arbetsordning. 

 

 Kommunstyrelsen samordnar de olika nämndernas uppdragsredovisningar och lämnar över 

sammanställningen till fullmäktige i samband med årsredovisningen. 

 

2. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att säkerställa att beslut som rör kommunens 

egen verksamhet inte formuleras så att det kan råda tvivel om huruvida något ska göras och i 

så fall av vem samt att beslut om åtgärd innehåller en tidsram inom vilken åtgärden ska 

utföras. 

 

3. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samband med revidering av handledning för 

kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem ge riktlinjer för formulering av beslut i 

ärenden av uppdragskaraktär och återrapportera uppdraget senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 11 oktober 2016. 

 

4. Revisionsrapporten läggs i övrigt till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport angående granskning av sty-

relsens och nämndernas verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Revisionen begär kom-

munstyrelsens svar med anledning av granskningsrapporten senast den 29 februari 2016. 

 

Kommunrevisionens sammantagna bedömning är att kommunstyrelsen saknar ett dokumenterat 

system för att bevaka att uppdrag från fullmäktige till enskilda nämnder verkställs och åter-

rapporteras utöver de mål, direktiv och inriktning som återrapporteras inom ramen för delårs-
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rapport och årsanalys. Enligt revisionens bedömning finns det därför en risk för ohörsamhet till 

fullmäktiges beslut. 

 

Utifrån granskningsresultatet lämnar kommunrevisionen följande rekommendationer: 

 

- Kommunstyrelsen att tydliggöra riktlinjer för ärendehantering och protokollsskrivning. Rikt-

linjerna bör innehålla hur ärenden och beslut ska formuleras och hur uppföljningen av full-

mäktiges beslut ska genomföras och återrapporteras. 

 

- Kommunstyrelsen att stärka sin bevakning av de uppdrag som ges från fullmäktige utöver 

mål, inriktning och direktiv till nämnderna. 

 

- Kommunstyrelsen att ta fram gemensamma riktlinjer för hur uppdrag som ges från full-

mäktige utöver mål, inriktning och direktiv till nämnderna ska återrapporteras till fullmäktige. 

 

Kommunledningskontorets synpunkter och förslag 

Kommunledningskontorets genomgång av revisionsrapporten ger vid handen att det framförallt 

är två förbättringsområden som pekas ut, nämligen dels behovet av ett enhetligt system för upp-

följning av sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till nämnderna och som inte följs upp inom 

ramen för kommunens målstyrningssystem, dels behovet av att beslutsförslag till fullmäktige i 

ärenden som innefattar förslag om senare genomförande formuleras på ett sådant sätt att det tyd-

ligt framgår vad som ska göras, vem som ska göra det, inom vilken tid det ska göras och om och 

när genomförandet ska återrapporteras till fullmäktige. 

 

Nytt system för uppföljning av särskilda fullmäktigeuppdrag 

Kommunledningskontoret instämmer i kommunrevisionens bedömning att det behövs ett enhet-

ligt system för att följa upp sådana uppdrag från fullmäktige till nämnderna i särskilda ärenden 

som inte fångas upp i kommunens mål- och resultatstyrningsprocess. 

 

Frågan är då hur ett sådant system kan utformas. Det som ligger närmast till hands är att kom-

plettera kommunens ramverk för mål- och resultatstyrningen med riktlinjer för en sådan särskild 

uppföljningsprocess. Nämnderna ska enligt kommunens principer för ekonomi- och verksam-

hetsstyrning till kommunstyrelsen lämna sina årsrapporter (nämndredovisningar) med resultat-

redovisning i form av måluppfyllelse, resursåtgång m.m. som underlag till kommunens årsredo-

visning. Kommunledningskontoret föreslår att det i punkt 3.6.3 om årsredovisning i riktlinjerna 

för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning införs ett krav på att nämnderna i sina års-

rapporter ska redovisa samtliga fullmäktigeuppdrag som riktats till nämnden under det före-

gående året och hur uppdragen har verkställts. Om uppdraget är klart räcker det att ange att det är 

verkställt. Om uppdraget inte är verkställt ska nämnden ange hur det hanteras och när det kom-

mer att vara verkställt. Samtidigt ska alla uppdrag från fullmäktige från tidigare år som ännu inte 

verkställts redovisas. Nämndernas uppdragsredovisning ska inte omfatta beredningsuppdrag för 

motioner som redovisas i den ordning som föreskrivs i fullmäktiges arbetsordning. 

 

Enligt kommunledningskontorets bedömning bör förslaget motsvara det systemkrav på uppfölj-

ning av fullmäktigeuppdrag som kommunrevisionen efterlyser genom att kommunstyrelsen 

redovisar uppföljningsresultatet för fullmäktige i samband med årsredovisningen. 
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Beslutsformuleringar i ärenden av uppdragskaraktär 

Som kommunrevisionen påpekar åligger det kommunstyrelsen och övriga nämnder att bereda 

fullmäktiges ärenden och ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs och att det yttersta ansva-

ret för dessa uppgifter åvilar styrelsen (3 kap. 14 § och 6 kap. 4 § kommunallagen). 

 

I berednings- och verkställighetsansvaret för styrelsen och övriga nämnder ligger det att se till att 

beslutsförslag till fullmäktige i ärenden som för verkställighet kräver genomförandeåtgärder, 

dvs. av uppdragskaraktär, är så tydligt formulerade att det inte kan råda något tvivel om huruvida 

något ska göras och i så fall av vem och om verkställigheten ska återrapporteras. En förutsättning 

för att uppföljning av ett beslut ska vara möjlig är självfallet att beslutets innebörd är tydlig. 

 

Enligt kommunledningskontorets bedömning går det bland kommunens protokoll att hitta exem-

pel på beslut som är så formulerade att det inte är självklart vad som ska göras, av vem eller när 

det ska ske. Ett typexempel kan vara förslag om att fullmäktige ska bifalla en motion utan att det 

framgår av beslutsförslaget på vilket sätt motionen ska verkställas, av vilket organ och inom vil-

ken tid. 

 

I den handledning för kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem Diabas som togs fram 

av kommunledningskontoret under 2006 finns riktlinjer för formulering av beslutsförslag i 

tjänsteskrivelser och protokoll. Handledningen ska uppdateras med anledning av utveckling av 

systemets handläggarstöd. I samband med revideringen avser kommunledningskontoret att ge 

särskilda riktlinjer för beslutsformulering i ärenden av uppdragskaraktär. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att revideringen av handledningen inte avvaktas utan att 

kommunstyrelsen redan nu bör anmoda övriga nämnder att säkerställa att beslut som rör kom-

munens egen verksamhet inte formuleras så att det kan råda tvivel om huruvida något ska göras 

och i så fall av vem samt att beslut om åtgärd innehåller en tidsram inom vilken åtgärden ska 

utföras. Detta gäller naturligtvis i alla ärenden av uppdragskaraktär oavsett om ärendet avgörs av 

nämnden eller bereds för avgörande av fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2015. 

Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verkställande av kommun-

fullmäktiges beslut. 

Beslutsexpediering 
Kommunrevisionen 

Barn- och ungdomsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Socialnämnden 

 

 

 

 

 

Nils Danred  Bo Erlandsson 

Kommunchef Kanslichef/kommunjurist 


