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1. Inledning  
 
1.1 Uppdrag  
 
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har av revisorerna i Hylte kommun fått i 
uppdrag att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut enligt följande: 
 
 

 
 

• Har de beslut som fattats av fullmäktige verkställts, d v s de beslut som föranleder 
en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen. 

• Finns rutiner för uppföljning. 
 

 
1.2  Genomförande 
 
Komrev har studerat verkställigheten avseende ett 50-tal utvalda beslut av fullmäktiges 
verkställighetsbeslut från perioden 2000 – 2004.  Redovisning av dessa sker i bilaga till 
rapporten. 
 
Komrev har tagit del av protokoll samt andra för granskningen relevanta handlingar. In-
tervjuer har genomförts med kommunchef, kommunsekreterare och ekonomichef. Redo-
görelser har inhämtats från de förvaltningschefer som berörts av granskningen.  
 
  
1.3 Lagstiftning 
 
Av 3 kapitlet 14 § i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara 
för att fullmäktiges beslut verkställs. Att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för 
verkställigheten framgår av 6 kapitlet 4 § punkt 3. 
 
 

 
 
Kommunallagen 
3 kap 14 § 
Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges  
beslut verkställs. 
 
6 kap 4 § punkt 3 
Det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut. 
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2. Analys  
 
2.1 Allmänt 
 
Komrev har granskat ett 50-tal fullmäktigebeslut från perioden 2000-2004. Se bilaga. De 
olika beslut som fullmäktige har fattat varierar i omfattning. En del är väl avgränsade och 
kan verkställas relativt omgående. Andra beslut rör frågor där verkställighetsprocessen är 
utsträckt i tiden t ex framtagande av planer och program, visioner, byggnadsprojekt m fl. 
Flera ärenden som vi granskat har denna karaktär d v s att de löper under en längre tids-
period. I knappt hälften av de beslut vi granskat har verkställighet inte skett i sin helhet 
utan är pågående, en del har varit pågående under en längre tid, ibland flera år.  
 
Ca hälften av besluten har i sin helhet verkställts enligt fullmäktiges direktiv. Några be-
slut har verkställts dock inte i sin helhet i enlighet med fullmäktigebeslutet.  
 
Ca 5-6 ärenden har inte verkställts alls. I några fall har nämnden/förvaltningen ansett att 
det inte varit möjligt att verkställa besluten eller så har ärendet blivit inaktuellt.  
 
I vissa ärenden framstår det som om har nämnderna/förvaltningarna tolkat fullmäktiges 
beslut och verkställt dessa utifrån den egna tolkningen. 
 
Kontinuerlig återredovisning till fullmäktige har inte skett vare sig efter det att en 
nämnd/förvaltning verkställt beslutet/alternativt ej kunnat verksälla beslutet eller som en 
underhandsinformation t ex då verkställigheten tar lång tid eller försenats. 
 
 
2.2  Verkställighet och rutiner för återrapportering 
 
Av den granskning som genomförts kan vi konstatera följande: 
 
Ärenden som ännu inte slutbehandlats i fullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen bevakar de motioner som remitterats för yttrande men 
ännu inte besvarats. Återrapportering av obesvarade motioner sker två gånger per år till 
fullmäktige. I en förteckning till fullmäktige redovisas samtliga obesvarade motioner 
samt eventuell pågående handläggning. Man kan konstatera att kommunledningsförvalt-
ningen har en god överblick av dessa ärenden.  
 
Ärenden där fullmäktige fattat beslut  
Ett beslut som fattas av fullmäktige och som avser verkställighet delges berörd 
nämnd/förvaltning genom kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. Beslutet 
skall därefter verkställas av nämnden/förvaltningen.  
 
Enligt kommunledningen sker viss bevakning av att verkställighet sker bl a skall större 
utredningar numera återredovisas inom två år, investeringar redovisas i samband med 
bokslutet och större investeringsprojekt separatredovisas i fullmäktige.  
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Någon enhetlig bevakning och återrapportering sker dock inte av de ärenden där full-
mäktige fattat ett beslut som skall verkställas av nämnd/förvaltning. 
 

•  
 

Nedan redovisas några olika fullmäktigebeslut från perioden 2000-2004 som belyser vik-
ten av att ha enhetliga regler för återrapportering till fullmäktige. Dessa beslut finns också 
redovisade i bilagan till rapporten tillsammans med övriga granskade beslut.  
- 2001/§ 52 ”Handikappolitiskt program”: 
Fullmäktige antar det Handikappolitiska programmet och ger samtidigt berörda förvalt-
ningar i uppdrag att upprätta genomförandeplan och tidplan samt återkomma till kom-
munstyrelsen senast 2001-09-15.  Berörda nämnder/förvaltningar har därefter visserligen 
arbetat med handikappfrågorna på olika sätt men någon återredovisning av genomförande 
och tidplan har inte skett till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen torde därför inte kun-
nat följa upp att nämnderna/ förvaltningarna arbetar i enlighet med fullmäktiges beslut. 
Fullmäktiges beslut har således inte verkställts i sin helhet.  
 
- Ibland pågår verkställigheten av besluten under lång tid. Två sådana exempel är beslut 
2001/§ 2 avseende en trafiknätsanalys som skall ligga till grund för kommande trafikpla-
neringar och beslut 2001/§ 55 som avser svar på motion om att tekniska nämnden skall 
följa trafikutvecklingen och vid behov vidta erforderliga åtgärder. Här finns skäl att fun-
dera på hur ärendet skall återredovisas i fullmäktige.  
 
Ytterligare exempel är beslut 2002/§ 99 angående ett uppdrag till Bygg- och miljönämn-
den om att påbörja inventering av områden för attraktivt boende i Hylte.  Inventeringen är 
genomförd och återredovisad till nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppdra-
get fortsätter kopplat till bl a projektet Focus inland. Avstämning sker fortlöpande med 
nämnd och kommunstyrelsens arbetsutskott. I årsredovisningen finns en kort notering om 
projektet under rubriken kortsiktiga mål. I övrigt har vi inte kunnat se att det återredovi-
sats till fullmäktige. Ärendet borde i sin helhet ha återredovisats till fullmäktige. 
 
- Några beslut har inte verkställts överhuvudtaget bl a beslut 2002/§ 17 angående ett  
samarbetsprojekt avseende distansundervisning med flera kommuner involverade. Ären-
det har inte återrapporterats till fullmäktige. Även beslut 2003/§ 116 angående att belysa 
konsekvenser av IT-service i egen regi i kombination med inköp av spetskompetens har 
enligt kommunledningsförvaltningen inte kunnat verkställas p g a nuvarande avtal som 
löper t o m 2006. Mot slutet av avtalsperioden planeras att utreda frågan. Ärendet har inte 
återredovisats till fullmäktige. I beslut 2000/§ 21 ser tekniska förvaltningen inte sig kun-
na verkställa beslut om att presentera alternativ till sophämtning vid grind då kommunen 
är bunden av avtal med Småland West. 
 
2.3 Sammanfattande kommentar 
 
I kommunen finns det flera rutiner för återrapportering. Kontinuerlig uppföljning på må-
nadsbasis sker bl a mellan kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau), de större nämndernas 
presidier och förvaltningsledning. Med övriga nämnder har ksau uppföljning två gånger 
per år. Möjlighet finns också för ksau att vid behov sammanträffa med nämnderna utöver 
fastställda rutiner. Nämnder har också möjlighet att ta initiativ till träffar med ksau. 
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Uppföljning gentemot kommunstyrelse och fullmäktige sker i huvudsak genom budgetut-
fallsprognoser, årsbokslut och verksamhetsberättelser. 
 
Den redovisning som sker till fullmäktige är inte tillräcklig. Eftersom målstyrning är väg-
ledande princip för hur verksamheten styrs i kommunerna så blir utvärderingsinstrumen-
tet mycket betydelsefullt. Möjlighet för fullmäktige att t ex kontinuerligt följa upp om 
separata beslut verkställs saknas nästan helt idag även om återrapportering ibland kan ske 
till fullmäktige av enskilda beslut eller i samband med bokslut. 
 
Då kommunfullmäktige fattar ett antal olika beslut som skall verkställas av kommunens 
nämnder/förvaltningar är det därför nödvändigt att skapa en tydlighet för återrapportering 
till fullmäktige. Återredovisningarna blir ett underlag för att fullmäktige skall kunna ut-
öva sin styrning av verksamheten och en garanti för att fullmäktiges prioriteringar respek-
teras. 
 

Detta ger möjlighet för fullmäktige att ta ställning till bl a  
• om åtgärden har verkställts,  
• om den genomförts så som fullmäktige avsett samt  
• om den fått de effekter fullmäktige tänkt sig. 

 
 
I t ex större ärenden är det också viktigt att klargöra vid vilken tidpunkt återrapportering 
skall ske till fullmäktige samt vem som är ansvarig för densamma. En tidig uppfölj-
ning/delrapportering ger bättre förutsättningar för fullmäktige att ta ställning till effekter-
na av beslutet.  
 
I omfattande beslutsärenden, där flera organ är berörda och där verkställigheten sträcker 
sig över flera år, ställs höga krav på tydlighet i ansvar för sammanhållning av verkställig-
hetsprocessen samt för kontinuerlig återrapportering till fullmäktige. Risk finns annars att 
förändringar inom någon nämnds verksamhet kan få stora konsekvenser för övriga berör-
da organ och därmed för kommunen som helhet.  
 

•  
 

Vid vår granskning har vi också uppmärksammat att det finns stora skillnader mellan hur 
nämnderna skriver sina protokoll. Vi vill på detta sätt fästa uppmärksamhet på att ut-
formningen av protokoll är viktig utifrån laglighets - och offentlighetsperspektiv- men 
också ur politiskt minoritetsintresse samt ur arkivperspektiv.  
 
Det är också viktigt att man vid protokollskrivning tänker på att den information som 
lämnas om beslut är tydlig. Beslut bör återges i klartext. Ibland är detta inte möjligt i 
ärenden som innehåller en mängd olika förslag och överväganden. I dessa fall kan man 
formulera beslutet så att det framgår vad beslutet i huvudsak innebär och därefter hänvisa 
till andra dokument som ingår i beslutet samt vem som är ansvarig för att beslutet verk-
ställs.  
 
Huvudinriktningen vid protokollsskrivning skall vara att protokollen är lättöverskådliga, 
tydliga och begripliga. Idag når protokollen ut på ett vidare sätt till allmänheten än tidiga-
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re bl a genom kommunens hemsidor. Kraven ökar då på att medborgarna skall kunna läsa 
protokollen på ett enkelt och lättfattligt sätt.  
 
 
3.  Rekommendationer 
 
Det är viktigt att kommunstyrelsen tar fram enhetliga riktlinjer för återrapportering till 
fullmäktige. Detta kan t ex gälla verkställigheten av större beslutsärenden, ärenden där 
verkställigheten av någon anledning försenats eller där beslutet inte kunnat verkställas. 
Förslagsvis bör återrapportering kunna ske på ett likartat sätt som redovisning sker av 
obesvarade motioner i fullmäktige. 
 
En särskild och regelbunden uppföljning/återredovisning  av de planer, policies och pro-
gram som fullmäktige fattar beslut om är nödvändig för att dessa skall kunna hållas le-
vande, aktuella och kända inom kommunen. 
 
Kommunstyrelsen bör också arbeta för att utveckla protokollsskrivningen genom att ta 
fram kommungemensamma regler för hur beredningsunderlag och protokoll skall utfor-
mas. Utgångspunkten kan vara diskussioner kring innehåll, beaktande av formella regler, 
vad vill beslutsfattaren veta? 
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