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RRAAPPPPOORRTTSSAAMMMMAANNDDRRAAGG  

KKOOMMMMUUNNSSTTYYRREELLSSEENNSS  UUPPPPSSIIKKTT  ÖÖVVEERR  
GGEENNOOMMFFÖÖRRAANNDDEETT  AAVV  KKOOMMMMUUNNFFUULLLLMMÄÄKKTTIIGGEESS  
BBEESSLLUUTT

Inledning 
Stadsrevisionen presenterade under år 2013 
en granskning av Kommunstyrelsens upp-
siktsplikt. I granskningen identifierades ett 
antal utvecklingsområden. Med utgångs-
punkt från denna rapport innefattar före-
liggande granskning hur Kommunstyrelsen 
följer upp att nämnder och styrelser genom-
för de beslut som fattats av Kommun-
fullmäktige.   

 
Granskningsresultat  
Handläggare från avdelningarna vid Stads-
kansliet deltar vid Kommunstyrelsens  
sammanträden. Efter Kommunstyrelse-
sammanträdet skickas protokollsutdrag till 
nämnder/styrelser. Den enskilda hand-
läggaren avgör hur denne ska bevaka sina 
ärenden, och hur Kommunfullmäktiges  
beslut ska tolkas. Handläggningen kan bli 
olika beroende på vem som hanterar upp-
draget. Handläggarna hanterar även  
motionsärenden på olika sätt. Det före-
kommer att uppdrag inte genomförs på 
grund av att man inom området arbetar med 
ett likartat projekt. Återrapportering av upp-
drag sker löpande i takt med att de verk-
ställs.  
 
Det saknas skriftliga, enhetliga rutiner för 
uppföljning och återrapportering av upp-
dragen. Stadskansliet har under hösten år 
2014 tillsatt en arbetsgrupp där syftet är att 
se över uppföljning och återrapportering av 
uppdragen. 
 
 

 
I granskningen noteras att bristen på rutiner 
också gäller när handläggarna ska öppna och 
avsluta ett ärende. Det sker på olika sätt  
beroende på vilken handläggare som  
hanterar ärendet. 
 

I dokumentgranskningen av ärendena fram-
kom det att fyra av de 20 granskade upp-
dragen från Kommunfullmäktige är åter-
rapporterade. Sammanlagt är nio av 20 upp-
drag verkställda, 10 uppdrag är pågående 
och ett uppdrag är inte påbörjat. Detta inne-
bär således att fem av de verkställda upp-
dragen inte är återrapporterade till  
Kommunfullmäktige. I det granskade 
materialet är tre av 20 uppdrag från  
Kommunfullmäktige tidsbegränsade.  
 

Sammanfattande bedömning  
Stadsrevisionen anser att Kommunstyrelsen i 
inte har enhetliga och dokumenterade  
rutiner för hur uppdrag från Kommun-
fullmäktige ska hanteras, följas upp och åter-
rapporteras. Det finns inte heller en rutin för 
när handläggarna ska öppna och avsluta ett 
ärende.  
 
De 20 granskade Kommunfullmäktige-
uppdragen uppvisar en verkställighetsgrad 
på 45 % (9 av 20) och återrapporteringsgrad 
på 20 % (4 av 20), varav tre av uppdragen är 
återredovisade i respektive nämnds års-
redovisning. Kommunstyrelsen efterfrågar 
inte någon uppföljning av uppdragen, och då 
redovisar nämnderna inte genomförda upp-
drag mer än i årsredovisningen. Enligt Stads-
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revisionen bedömning bör det framgå vilket 
arbete som pågår och hur det påverkar  
beslutsformuleringen i ärendet.  
 
Endast tre av de 20 granskade uppdragen 
som Kommunfullmäktige har beslutat om 
har en tidsram. Enligt Stadsrevisionens  
bedömning bör Kommunstyrelsen efter-
sträva att uppdragen ges en tidsram, och 
säkerställa att uppdrag återrapporteras till 
Kommunfullmäktige inom den beslutade 
tidsramen, vilket ger bättre möjligheter till 
uppföljning och kvalitetssäkring.   
 
Det är positivt att Stadskansliet har tillsatt en 
arbetsgrupp som ska se över uppföljning 
och återrapportering av uppdragen till 
nämnder och styrelser.  
 
Avsaknaden av enhetliga rutiner för upp-
följning och återrapportering av uppdrag till 
Kommunfullmäktige innebär att det i dags-
läget enbart är den nämnd/styrelse som 
uppdraget är riktat till, som med säkerhet 
känner till om det beslutade uppdraget har 
genomförts eller inte. Det går inte att följa 
alla ärenden från beslut från Kommun-
fullmäktige till återrapportering i diariet. 
Detta innebär att Kommunstyrelsen inte 
fullt ut har en ändamålsenlig kontroll av att 
Kommunfullmäktiges beslut verkställs.  

 
Stadsrevisionen identifierar följande  
utvecklingsbehov.  

 
• Säkerställande av uppföljning och 

återrapportering av uppdrag från 
Kommunfullmäktige genom skrift-
liga, enhetliga rutiner för när ett 
ärende ska öppnas och avslutas, samt 
rutiner för korshänvisning när ett 
ärende avslutats och ett nytt öppnas 
som har koppling till det tidigare 
ärendet 

• Säkerställande av att beslutsunderlag 
formuleras så att det är tydligt vad 
som ska genomföras, av vem, och 
hur utförlig informationen av verk-
ställighet ska vara 

• Säkerställandet av att beslut om åt-
gärder innehåller en tidsram  

 
 


