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Ks § 96 Dnr KS 2022/86 

Revisorernas granskning av 
verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommuns revisorer har granskat verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges 
beslut verkställs och återrapporteras. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 
2022. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen i huvudsak har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att 
säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Bedömningen grundas på att det 
finns dokumenterade rutiner och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med vad som stipuleras i 
kommunallagen och kommunens egna rutiner på området. 

Revisorerna ger kommunstyrelsen två rekommendationer:  

- Säkerställa att rutinen att återrapportera verkställighet fyra gånger per år till 
kommunfullmäktige efterföljs. 

- Fortsatt följa upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa 
enhetlighet i processen. 

Kommunstyrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-10-03. 

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:  

Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2017 (Kf § 37/2017) att nämnderna 
inklusive kommunstyrelsen ska återrapportera muntligt till fullmäktige minst två 
gånger per termin. 

Med tanke på att fullmäktige enbart har sju sammanträden om året och två av dessa 
behandlar budget respektive årsredovisning, där nämndernas verksamhet också lyfts 
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 upp och debatteras, så ska nämnderna i praktiken återrapportera på fyra av fem 
möjliga kf-sammanträden under ett år.  

Eftersom det handlar om återrapport från kommunstyrelsen, sex nämnder, fyra 
bolag, två förbund och revisorerna, det vill säga från maximalt 14 instanser, så kan 
informationen uppfattas som för omfattande. Ledamöter har efterfrågat en 
uppdelning så att samtliga 14 inte ska återrapportera vid samma möte. Uppdelningen 
blir dock inte så meningsfull om återrapportering ska ske på fem i stället för fyra 
fullmäktigemöten per år.  

Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och eftersom flera nämnder, 
vid flera tillfällen, inte har rapporterat något av väsentlig art så föreslår presidiet att 
antalet tillfällen minskas från fyra plus årsbokslut och budget till fyra inklusive 
årsbokslut och budget. Detta skulle göra att de två tillfällena då rapport ska ske 
utöver vid årsbokslut och budget kan delas upp på fem fullmäktigesammanträden. Så 
i stället för 14 eller 11-12 instanser per fullmäktigemöte så skulle vi komma ner till 5-
6 instanser per fullmäktigemöte. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade förslaget på ändring av rutinen vid sitt 
sammanträde den 13 juni 2022, ksau § 102/2022, och förslaget kommer efter 
sommaren behandlas vidare av kommunstyrelsen den 31 augusti 2022 och av 
kommunfullmäktige den 19 september 2022. 

Vad gäller nämndernas beredningar så instämmer förvaltningen i att det är olyckligt 
att ”nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för beredning av 
ärenden”. Det behövs en bättre följsamhet av såväl politik som tjänstemän vad gäller 
beredningsrutinen.  

Om det är detta som revisorerna avser med att kommunstyrelsen ska ”fortsatt följa 
upp nämndernas ärendehanteringsrutiner för att säkerställa enhetlighet i processen” 
är lite oklart. Kansliet har tagit fram en rutin för ärendehanteringsprocessen för varje 
nämnd, utöver valnämnd, valberedningsnämnd och krisledningsnämnd. Dessa 
rutiner uppdateras vid behov, vilket är ofta.  

I stora delar är de lika, men helt enhetliga kan de inte vara och ska de inte vara. Det 
finns helt enkelt olika typer av ärenden som behandlas i familjenämnden, 
överförmyndarnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, eller för den delen i 
byggnadsnämnden, vård och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet ger några ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn. 
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Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Revisorerna kommer sannolikt att följa upp resultatet av granskningen efter två år.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 130/2022, handlingsid: Ks 2022.2181. 

Missivskrivelse - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
handlingsid: Ks 2022.1550. 

Slutlig rapport - granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
handlingsid: Ks 2022.1549. 

Tidigare behandling 
Ksau § 103/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar översända granskningsrapporten samt 
missivskrivelse till förvaltningen för yttrande till kommunstyrelsen. 

 

Ksau § 130/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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