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2 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Revisionsfrågan i denna granskning har varit: Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig
kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs? Mot bakgrund av vad som framkommit i
granskningen år vår bedömning att kommunstyrelsens kontroll av att fullmäktiges beslut
verkställs inte fullt ut är ändamålsenlig.

Att kommunfullmäktiges fattade beslut verkställs är en förutsättning för ett demokratiskt
samhälle. Verkställandet säkerställs genom regelbundna uppföljningar av
kommunfullmäktiges beslut. Inom ramen för revisionsrapporten har såväl verkställighet
som uppföljning granskats.

Beträffande verkställigheten så har merparten av kommunfullmäktiges beslut verkställts
och avslutats. När det gäller uppföljningen så möjliggör den att kommunfullmäktige har
en relativt god intern kontroll över verkställighetsprocessen.

Det har emellertid identifierats ett antal brister. Inget av de granskade
kommunfullmäktiges beslut har något konkret datum för när de ska vara verkställda.
Vidare så har några oavslutade beslut inte redovisats till kommunfullmäktige trots att det
borde ha gjorts. Slutligen kan kommunens ärendehanteringssystems tillförlitlighet
förbättras genom att det övergår från manuellt till it-baserat.

Baserat på granskningsresultaten rekommenderar vi att:

 kommunfullmäktiges beslut fortsättningsvis har utsatta datum för när de ska
återrapporteras,

 det görs en kontroll om varför ovan nämnda beslut inte funnits eller finns med i
återredovisningarna till kommunfullmäktige.

När kommunstyrelsen vidtagit de rekommendationer som gjorts ovan, bedömer vi att
kommunen lever upp till kraven för en ändamålsenlig kontroll.
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3 Bakgrund

I en tidigare gjord revisionsrapport har revisorerna granskat verkställigheten avseende ett
50-tal utvalda beslut av fullmäktiges verkställighetsbeslut från perioden 2000 – 2004. Nu
har revisorerna beslutat att de vill göra en likadan granskning som avser perioden 2005 till
2009.

3.1 Revisionsfråga

Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs?

3.1.1 Kontrollmål/granskningsmål

 Har 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?

3.2 Metod och genomförande

I granskningen har 26 stycken kommunfullmäktige beslut mellan år 2005 och 2009 valts
ut. Besluten avser följande nämnder: kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden,
arbets- och näringslivsnämnden samt omsorgsnämnden. Tillvägagångssättet har varit att
kontakta respektive nämnds förvaltningschef och låta denne skriftligen kortfattat besvara
huruvida beslutet är verkställt/avslutat eller pågående.

Vidare har intervjuer genomförts med kommunchef och kommunsekreterare.

4 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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4.1.1 När ska beslut verkställas

Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart som möjligt. I ytterst få fall kan det
finnas anledning att invänta beslutets lagakraftvinnande. Inväntande av klagotidens utgång
behöver endast ske i de fall det av särskilda kan antas att beslutet kommer att överklagas
och att ett återställande av verkställt beslut inte är möjligt.

4.1.2 Förutsättningar för att kunna verkställa beslut

En självklar förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella
direktiv är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta
ställer kvalitativa krav på beslutsutformningen och att det finns fungerande
expedieringsrutiner.
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5 Har beslut som fattats av fullmäktige verkställts, d v s de
beslut som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den
kommunala organisationen?

5.1 Iakttagelser

Ett beslut som fattas av kommunfullmäktige och som avser verkställighet delges berörd
nämnd/förvaltning genom kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. Beslutet ska
därefter verkställas av nämnden/förvaltningen. Nedan redogörs för hur verkställigheten
tett sig för de 27 kommunfullmäktige beslut som valts ut mellan år 2005 och 2009.

Beslut år 2005

§ 8 Program för projektering av köken.
Tekniska nämnden1 uppdras att projektera ombyggnaden av köken på Malmagården och i
Torup.

I återredovisningarna av fullmäktigeuppdragen2 mellan 2005-12-20 och 2006-11-16 har
nämnden rapporterat hur arbetet fortskridit. Vidare framgår det att projekteringen av
Malmgården är klar, medan ombyggnaden av Torups skolan pågår. Enligt förvaltningen är
beslutet verkställt och avslutat.

§ 22 Ändring i inkomst beräkning för avgifter i äldreomsorgen.3

Kommunfullmäktige beslutade att såväl obligatorisk begravningsavgift som kyrkoavgift,
oavsett samfunds tillhörighet, ska avräknas från förvärvsinkomst vid fastställande av
avgift inom vård och omsorg.

Omsorgsförvaltningen uppger att beslutet är verkställt.

§ 43 Framtida drift och verksamhet - Konstnärsbyn i Rydöbruk AB.
Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med Konstnärsbyns styrelse att försälja i bolaget
ingående fastigheter.

I återredovisningarna av fullmäktigeuppdragen mellan 2005-12-20 och 2006-04-02 har
nämnden informerat om hur försäljningen fortgått. I den sista återrapporteringen
bekräftades att försäljningen genomförts.

§ 72 Budget 2006 och KELP 2007-2008.

1 Ligger numera under samhällsbyggnadsnämnden.

2 Se avsnitt 5.2 om kommunfullmäktiges rutiner för uppföljning av densammes beslut.

3 Beslutet riktade sig ursprungligen mot socialnämnden som numera ligger under omsorgsnämnden.
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Kommunfullmäktige beslutade att antalet platser på Unnaryds sjukhem skulle minskas
med 5 under 2006, innan nybyggnationen av 27 platser kunde igångsättas 2006-2007.

Omsorgsförvaltningen gör gällande att minskningen av antalet platser på Unnaryds
sjukhem har minskats. Angående nybyggnationen av 27 platser så arbetade olika
projektgrupper i cirka ett års tid med planering för byggnation. När ärendet åter var i
kommunfullmäktige för behandling fattades beslut om att inte bygga.

§ 79 Redovisning av fullmäktigeuppdrag.
Dahle Gullberg (s) önskar till protokollet få antecknat att han vill ha en redovisning från
tekniska nämnden om avsatta medel i 2004 års budget för offentlig toalett finns kvar i
nämndens budget. Fullmäktige överlämnar frågeställningen om medel till offentlig toalett
till tekniska nämnden.

I samhällsbyggnadsnämndens svar står det att beslutet är verkställt och avslutat. Toaletten
är i funktion och att det fanns investeringsmedel anvisade 2008.

Beslut år 2006

§ 9 Nämnds- och arvodesöversyn inför kommande mandatperiod.
En arbetsgrupp bildas med uppdrag att utarbeta förslag till ny nämndsorganisation och se
över ersättningsreglementet inför nästa mandatperiod

Kommunledningskontoret uppger att beslutet har verkställts och utfallet resulterade i §
57/06.

§ 27 Allmänna ordningsföreskrifter - synpunkter från polismyndigheten.
Affischeringsplatser skall finnas i Hyltebruk, Torup och Unnaryd och en översyn skall
göras av allmänna ordningsföreskrifter i övrigt.

I återredovisningarna av fullmäktigeuppdragen mellan 2006-11-30 och har nämnden
redovisat verkställandet av beslutet. I återredovisningen från 2007-11-29 står det att
ärendet ska upp till kommunfullmäktige för avslut 2007-11-29. Av kommunfullmäktiges
protokoll 2007-11-29 framgår det att kommunfullmäktige beslutar om att anta upprättat
förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hylte kommun. Vidare
uppger förvaltningen att affischeringsplatser finns i Hyltebruk, Torup och Unnaryd.

§ 56 Förslag till ny förvaltningsorganisation.
Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att, inför kommande
mandatperiod, se över och utarbeta förslag till reglementen och delegationsförteckningar
som anpassas till organisationsförslaget.

Kommunledningskontoret uppger att beslutet har verkställts och utfallet redovisas i § 99
2006-12-19.

§ 70 Motion - Behov av seniorboende i Hylte kommuns tätorter.
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Wivica Norén (m) m fl har lämnat in en motion som berör seniorboende i kommunen. I
motionen föreslås att förutsättningen för seniorboenden i våra kommundelar utreds.
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen.

Motionen resulterade i att kommunfullmäktige § 80 2007-11-29 uppdrog
omsorgsnämnden att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden och lokala bostadsföretag
utreda förutsättningen för seniorboende.

§ 86 Indexuppräkning av renhållningstaxor.
Kommunens renhållningstaxor ska fr o m 2007-01-01 följa renhållningsindex.

Samhällsbyggnadsnämnden uppger att beslutet är verkställt och avslutat.

§ 96 Förslag till handlingsprogram för Hylte kommun.
Ge räddningstjänsten i uppdrag att beskriva förberedelser mot skogsbrand.

Enligt kommunledningskontoret ingår beskrivningen av förberedelser mot skogsbrand i
förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys som redovisas till kommunstyrelsen under våren
2010.

Beslut år 2007

§ 4 Reviderat förslag till nya avgifter för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna bygg- och miljönämndens förslag till
timavgift på 600:- och att ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet” skall
användas vid klassning av verksamheterna att gälla fr o m 2007-04-01.

Samhällsbyggnadsnämnden uppger att beslutet är verkställt och avslutat.

§ 39 Motion - Trafiksituationen vid Kinnaredssågen.
Anders Bertilsson och Jan Bokström har lämnat in en motion där man påpekar att
Kinnaredssågens utveckling har medfört en besvärlig trafiksituation. I motionen föreslås
att kommunledningen får i uppdrag att, i samverkan med vägverket, finna en lösning på
trafiksituationen vid Kinnaredssågen. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen.

I kommunfullmäktiges protokoll § 7 2009-03-26 framgår det att motionen är
färdigbehandlad.

§ 47 Budget 2008 och KELP 2009-2010.
Samtliga nämnder får i uppdrag att upprätta skriftliga avtal vid köp/försäljning av interna
varor och tjänster samt vid intern förhyrning av lokaler. Avtalen skall bland annat
innehålla vad man köper/säljer/hyr samt avtalstid/uppsägningstid.

Av svaren från nämnderna framgår följande: kommunstyrelsen och omsorgsnämnden
uppger att verkställandet är pågående; samhällsbyggnadsnämnden uppger att
verkställandet är avslutat; och arbets- och näringslivsnämnden anser att beslutet inte berör
dem.
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§ 81 Motion - kommunens bostadsbrist.
I motionen föreslås att kommunledningen får i uppdrag att ta fram en strategi för hur
kommunens bostadsbrist skall lösas.

Kommunledningskontoret svarar att kommunstyrelsen har meddelat plantillstånd för att
detaljplanera för bostadsområden i Torup och Unnaryd.

§ 91 Motion - samverkan kring specialistfunktioner.
Uppdra åt respektive nämnd/kontor att utifrån sina verksamhetsområden närmare utreda
möjligheterna till samverkan med annan kommun och återkomma till kommunstyrelsen
med synpunkter/förslag.

Av svaren från nämnderna framgår följande: Kommunledningskontoret uppger att
inventeringar har gjorts kontors vis. Inom kommunledningskontoret sker samarbete
avseende upphandling och IT-verksamhet med annan kommun; Omsorgsnämnden uppger
att beslutet är verkställt; Samhällsbyggnadsnämnden uppger att beslutet är pågående och
att överläggningar pågår med Gislaved, Gnosjö och Falkenbergs kommuner; Arbets- och
näringslivsnämnden uppger att det arbetas intensivt både med andra kommuner och ideella
organisationer för att optimera verksamheten. Inga ingångna avtal finns.

Beslut år 2008

§ 13 Delegering från fullmäktige till arbets- och näringslivsnämnden.
Yttrande över ansökan om antagande av hemvärnsmän delegeras till arbets- och
näringslivsnämnden.

Nämnden uppger att beslutet verkställts men att inga ärenden har inkommit.

§ 26 Motion - ekonomiska effektiviseringar genom kommunal samverkan.
Kommunstyrelsen beslutar att en En politiskt styrgrupp tillsätts, med stöd av
kommunchef, kommunjurist och personalchef, som förutsättningslöst inventerar och
utreder de lokala samverkansbehoven i Hylte kommun, förslagsvis med inledande
utgångspunkt från kontorens beskrivning ovan. Syftet är att utarbeta förslag till eventuella
konkreta samverkansområden inkl riskanalys för dessa.

I återredovisningarna av fullmäktigeuppdragen mellan 2008-12-02 och 2009-12-17 har
nämnden redovisat verkställandet av beslutet som ” pågår inom
kommunledningskontoret/politiken”.

§ 43 Budget 2009, KELP 2010-2011.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda och konsekvensbeskriva en
konkurrensutsättning av kosten. Samhällsbyggnadsnämnden får också i uppdrag att utreda
en konkurrensutsättning av städverksamhet och verksamhetsvaktmästeri.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att beslutet är pågående Ärendet har behandlats i
nämnden ett flertal gånger och beräknas vara avslutat i november 2010 och därefter
återrapporteras till kommunfullmäktige.

§ 81 Taxor för fritid och folkhälsa 2009.
Kommunfullmäktige ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att se över normerna
för kommunala bidrag till föreningar inom Hylte kommun.

I återredovisningarna av fullmäktigeuppdragen 2009-06-16 och 2009-12-17 står beslutet
med. I senaste återredovisningen framgår det att ” Ärendet har behandlats av arbets- och
näringslivsnämnden i december 2009”. Enligt uppgift från arbets- och näringslivsnämnden
är beslutet verkställt.

Beslut år 2009

§ 6 Motion - Trafiksituationen i Unnaryd.
Anders Bertilsson (m) har lämnat in en motion som rör trafiksituationen i Unnaryds
samhälle. En mängd tung trafik från Hyltebruk mot Jälluntofta går numera igenom
Unnaryds samhälle på grund av att Kvarnvägens fordonstryck ej längre tillåter trafiken. I
motionen föreslås att bygg- och miljönämnden i egenskap av trafiknämnd undersöker
förutsättningarna att få Kvarnvägen i sådant trafikskick att den går att använda även till
tung trafik. Ärendet har översänts till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Bifalla
motionens intention att utreda förutsättningarna för att leda tung trafik över Kvarnvägen

Samhällsbyggnadsnämnden uppger att beslutet är verkställt.

§ 24 Utvärdering av organisationsförändring.
En utvärdering av den nya organisationen ska genomföras med utgångspunkt från de delar
som beskrivs i syftet till direktiven för organisationsöversynen från 2004.

I återredovisningarna av fullmäktigeuppdragen från 2009-12-17 framgår det att steg 1 i
projektet är i slutfasen.

Kommunledningskontoret, omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen uppger
att projektet pågår, dock har inte arbets- och näringslivsnämnden inkommit med svar.

§ 41 Mål- och resursplan 2010-2012.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att försälja kommunala
fastigheter för att frigöra kapital.

Kommunledningskontoret uppger att en undersökning är gjord av externa intressenter och
diskussion pågår också med den egna bostadsstiftelsen

§ 50 Begäran om tillstånd att tidigarelägga projekt avloppsreningsverk i Hyltebruk
Kommunfullmäktige medger att samhällsbyggnadsnämnden tidigarelägger projektet
Avloppsreningsverk Hyltebruk.
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Samhällsbyggnadskontoret uppger att beslutet är pågående.

§ 77 Finansiering av kostverksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att effektivisera kostverksamheten motsvarande
1 500 tkr.

Samhällsbyggnadskontoret uppger att beslutet är pågående.

§ 100 Motion - hanteringsordning av motioner.
I motionen föreslås att demokratiberedningen eller annan lämplig gruppering ges uppdrag
att lämna ett genomarbetat förslag till hanteringsordning av motioner, samt att den före
novembersammanträdet tillämpade ordningen används i avvaktan på förslag

Kommunledningskontoret uppger att Demokratiberedningen har uppdraget och att
uppdraget påbörjades i februari 2010

5.2 Bedömning och rekommendationer

Av de 26 granskade besluten riktar sig 23 mot en specifik nämnd, medan tre beslut gäller
samtliga nämnder.4 Förvaltningarnas redogörelse för statusen på de nämndspecifika
besluten visar att 17 av 23 är verkställda. Av de beslut som inte verkställts är samtliga från
år 2008 och 2009. Inget av de beslut som berör alla nämnderna har verkställts i sin helhet.

Noterbart är att inget av kommunfullmäktiges beslut har något konkret datum för när de
ska vara verkställda. Vi anser att datum för återrapportering bör vara specificerad vid
utdelande av uppdrag till nämnder och styrelser. Tydligt formulerade direktiv om när
uppdraget ska vara verkställt och återrapporterat ger bättre möjligheter till uppföljning
samt kvalitetssäkring. Inte minst blir behovet av tydliga tidsramar synligt vid mer
omfattande beslut som berör flera nämnder. Ett exempel på ett kommunfullmäktige beslut
som berör flera nämnder och saknar datum är § 24/09 Utvärdering av
organisationsförändring. Av beslutet framgår att utvärdering ska genomföras i två steg.
Det första steget ska, enligt beslutet, genomföras hösten 2009 och det andra steget
genomföras jan-mars 2010. Dock framgår det inte när dessa utvärderingar ska
återredovisas.

Sammanfattningsvis bedömer vi att verkställigheten av kommunfullmäktige beslut är
tillfredsställande. Vi anser emellertid att det finns en förbättringspotential när det gäller att
sätta ut tidsramar för när beslutens ska vara verkställda.

Baserat på granskningsresultaten rekommenderar vi att:

4 Beslut som gäller alla nämnderna; 2007-07-03 § 47, 2007-12-18 § 91 och 2009-05-14 § 24.



12

 kommunfullmäktiges beslut fortsättningsvis har utsatta datum för när de ska
återrapporteras.

6 Finns rutiner för uppföljning?

6.1 Iakttagelser

När verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut granskades år 2005 var ett
konstaterande att det inte förekom någon kontinuerlig återredovisning från
nämnd/förvaltning till fullmäktige. I rapporten rekommenderades att kommunstyrelsen
skulle utarbeta enhetliga riktlinjer för återrapportering till fullmäktige. Från KF protokoll
§ 34 2005-07-05 framgår det att kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på riktlinjer
för återrapportering (se KS protokoll § 49/05) och att kommunfullmäktige tagit del av
granskningsrapporten.

Kommunfullmäktige har sedan dess infört en rutin vari alla oavslutade
fullmäktigeuppdrag ska redovisas två gånger per år. Det innebär att kommunsekreteraren
utifrån kommunfullmäktiges sammanträden sammanställer en ärendelista.
Kommunsekreteraren vidarebefordrar sedan de beslut som är av uppdragskaraktär till
berörd nämnd. Därefter följer kommunsekreteraren kontinuerligt upp hur verkställandet av
beslutet fortskrider. Utöver uppföljning via ärendelistan får kommunstyrelsen en god
inblick i statusen på verkställandet av besluten genom de samråd som hålls med respektive
nämnd två gånger per år.

Granskningen har visat att det finns ett antal beslut som varit pågående vid
återredovisningarna till kommunfullmäktige, men som inte redovisats i den ärendelista
som kommunsekreteraren sammanställer. Ett exempel på detta är kommunfullmäktiges
beslut § 43 Budget 2009, KELP 2010-2011. I beslutet åläggs samhällsbyggnadsnämnden
att utreda och konsekvensbeskriva en konkurrensutsättning av kosten, städverksamhet och
verksamhetsvaktmästeri. Trots att beslutet för närvarande inte är verkställt har det inte
funnits med i ärendelistan över de beslut som ska återredovisas till kommunfullmäktige.
Observera att sedan beslutet togs (2008-06-18) har det upprättats tre ärendelistor över
uppdrag som ska återredovisas till kommunfullmäktige (2008-12-16; 2009-06-16; 2009-
12-17), samtliga dessa listor saknat uppgifter om beslutet. Vidare saknar beslutet datum
för när det ska vara verkställt. Utöver detta beslut har följande beslut varit pågående men
inte varit med i återredovisningarna till kommunfullmäktige: 2006-12-19 § 96 (verkställs
våren 2010); 2007-07-03 § 47 (pågående); 2007-12-18 § 91 (pågående); 2009-06-19 § 41
(pågående) och 2009-11-26 § 77 (pågående).

För närvarande håller kommunledningskontoret på att fasa ut det manuella
ärendehanteringssystemet och ersätta det med ett it-baserat ärendehanteringssystem
benämnt Platina. Systemet implementeras under 2010 och beräknas vara i fullt bruk innan
utgången av år 2010.
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6.2 Bedömning och rekommendationer

Sammantaget bedömer vi att uppföljningsrutinen fungerar tillfredsställande. Dock har
granskningen visat att statusen för ett antal beslut inte redovisats till kommunfullmäktige
trots att det borde ha gjorts. Det är en indikation på att tillförlitligheten i
återrapporteringen till kommunfullmäktige kan förbättras. Vidare bedömer vi att
tillförlitligheten i kommunens ärendehanteringssystem kommer att förbättras genom att
det övergår från manuellt till IT-baserat.

Baserat på granskningsresultaten rekommenderar vi att:

 det görs en kontroll om varför ovan nämnda beslut inte funnits eller finns med i
återredovisningarna till kommunfullmäktige.
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