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1 Sammanfattning 

Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska protokoll och 
handlingar för två av kommunens nämnder. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021.   

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns rimliga förutsättningar för 
ledamöter att fullgöra och fatta välgrundade beslut. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns rimliga 
förutsättningar för ledamöter att fullgöra och fatta välgrundade beslut. 

Handlingarna som publiceras är i regel är fullständiga och publiceras inom rimlig tid för 
inläsning innan nämndens sammanträde. Sju till åtta dagar anser vi är en rimlig tid att 
hinna läsa in sig inför ett nämndsammanträde, det kan givetvis krävas olika mycket tid, 
beroende på antal ärenden och dess karaktär.  

Utifrån de uppgifter som har framkommit i granskningen bedömer vi att det är relativt 
lätt att följa ärenden över tid och att nämndsekreteraren kvalitetssäkrar handlingarna 
och att respektive handläggare ansvara för att samtliga handlingar finns i ärendet.  

Protokollen ändamålsenliga, med tydliga rubriker, lätt förståeliga ärendebeskrivningar 
och beslutsformuleringar. Vi kan notera att det framgår på vilka grunder beslut har 
fattats samt vilka andra förslag som yrkats. Vi kan dock konstatera att beslutsgången 
kan uppfattas som svår att förstå. 

Vi bedömer att det inte har genomförts någon utvärdering av nämndernas arbete, där 
ledamöterna tillfrågats om beslutsunderlagens innehåll, struktur och omfattning eller 
om protokollens hantering och utformning.  

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden och 
socialnämnden att:  

— en gång per mandatperiod se över protokollens utformning och formuleringar, för att 
det ska bli lättare för läsaren att förstå. 

— genomföra en utvärdering av nämndens arbete en gång per mandatperiod. 

 

Vi rekommenderar även samhällsbyggnadsnämnden att: 

— ange i protokollet vem eller vilka som beslutet ska expedieras till.  
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Bakgrund 

Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska protokoll och 
handlingar för två av kommunens nämnder. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021.  

Brister har uppmärksammats i protokoll och handlingar för främst 
samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens sammanträden. För att kunna fatta 
välgrundade beslut behöver nämndernas ledamöter få tillgång till handlingar och 
beslutsunderlag i rimlig tid innan nämnden sammanträde, för att kunna läsa in sig i 
ärendena på dagordningen.  

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens rutiner avseende diarieföring och ärendehantering behöver granskas. 

1.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns rimliga förutsättningar för 
ledamöter att fullgöra och fatta välgrundade beslut. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:  

− Är handlingarna fullständiga och publiceras de inom rimlig tid för inläsning innan 
nämndens sammanträde?  

− Är protokollen ändamålsenliga, med tydliga rubriker samt lätt förståeliga 
ärendebeskrivningar och beslutsformuleringar? Till exempel 
ekonomirapportering, samt att det framgår på vilka grunder beslut har fattats 
samt vilka andra förslag som yrkats?  

− Är det lätt att följa ärenden över tid? Hur säkerställs att kompletta handlingar 
finns i diariet?  

− Har utvärdering av nämndens arbete skett så att ledamöterna tillfrågats, till 
exempel om tillgång till beslutsunderlag och dess innehåll, struktur och 
omfattning samt protokollens hantering och utformning?  

Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden och omfattar 
åren 2020-2021. 

1.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Nämndernas reglementen 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  
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1.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av rutiner, riktlinjer och protokoll. 

— Intervjuer har genomförts med nämndsekreterare 

Samtliga intervjuade har erbjudits att faktakontrollera rapporten.  
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2 Lagstiftning 

2.1 Kommunallagen 

Ärendeberedningsprocessen är en viktig del i beslutsfattandet och en välfungerande 
beredningsprocess ger förutsättningar för en hög kvalitet på besluten. I kommunallagen 
6 kap. 7 § framgår nämndernas uppgifter. Ett syfte med ärendeberedningsprocessen är 
att nämnderna ska ha tillgång till underlag som gör det möjligt att fatta rätt beslut som 
stödjer respektive uppgift. Om ärendeberedningsprocessen inte är tillräcklig finns risk 
att besluten inte blir väl underbyggda, vilket kan leda till:  

- Beslutet är inte juridiskt hållbart och kan upphävas.  

- Beslutet får oönskade ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.  

- Förtroendet för kommunen kan påverkas negativt.  

- Förlängd handläggningstid när ärenden återremitteras pga. bristfälliga underlag. 

2.2 Förvaltningslagen  

I förvaltningslagen finns grundläggande bestämmelser för hur handläggningen av 
förvaltningsärenden ska gå till. Reglerna ska i princip tillämpas hos alla myndigheter på 
alla områden. Inom begreppet förvaltningsmyndighet ryms en stor del av den statliga 
och kommunala verksamheten, bland annat riksdagens myndigheter, centrala 
myndigheter under regeringen men även kommunala nämnder.  

Förvaltningslagen anger bland annat myndighetens serviceskyldighet (4-5 §§) och 
effektiv handläggning, d.v.s. att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt 
som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Det ska ses som ett riktmärke för kvaliteten i 
förfarandet och säkerhet, att handläggningen ska bidra till att ge ett så korrekt underlag 
som möjligt för besluten och att besluten blir riktiga i sak. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Ärenden till nämnd 

Inom både samhällsbyggnadsnämnden (SABY) och socialnämnden (SN) ansvarar 
nämndsekreteraren för den administrativa processen i samband med ett 
nämndssammanträde. Som stöd för nämndsekreteraren och handläggarna av ärenden 
finns ett antal rutiner och riktlinjer.  

I nämndernas reglemente framgår varje nämnds ansvarsområde och befogenheter att 
fatta beslut inom ramen för ansvarsområdet. Ordförande ansvarar för att kallelse 
iordningställs till sammanträden. Ordföranden bestämmer också i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I övrigt 
så framgår inte i nämndernas reglementen regler för eller krav på beredning av 
ärenden inom respektive nämnds ansvarsområde. 

Enligt Kontorshandbok Krokoms kommun ser ärendegången i ett normalfall ut enligt 
följande: 

1. Mottagning – ärendet kommer in via post, e-post, telefon eller fax. 

2. Registrering – ärendet registreras av registrator. 

3. Fördelning – ärendena fördelas på handläggare. 

4. Beredning – handläggaren bereder ärendet, väsentliga aspekter ska belysas 
och andra experters synpunkter och yttranden ska tas in. Handläggaren 
upprättar en tjänsteskrivelse. 

5. Politisk beredning av ärendet 

6. Beslut – nämnden behandlar ärendet. Protokollet koppas och de ärenden 
som är färdigbehandlade avslutas. 

7. Expediering – nämndsekreteraren ansvarar för att protokollsutdrag skickas ut 
till dem det berör. 

8. Arkivering – registrator ansvarar för att akten rensas på allt som inte ska 
arkiveras.  

 

Kontorshandboken beskriver att det i ärendeberedningen ingår att ta fram ett 
tjänsteutlåtande som blir ett viktigt beslutsunderlag tillsammans med andra handlingar. 
I ett tjänsteutlåtande ska handläggaren lyfta fram det som är väsentligt i exempelvis 
omfattande remisshandlingar. Det krävs kunskap om hur tjänsteutlåtanden ska 
utformas så att informationen blir begriplig och anpassad till de administrativa rutiner 
som följer såsom protokollskrivning. Tjänsteutlåtandet ska formuleras på ett sådant sätt 
att det går att lyfta in i protokollet utan bearbetning och det får inte vara längre än tre 
sidor. 
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I nämndernas reglemente anges att handlingarna till nämndens sammanträde ska 
skickas till nämndens ledamöter och ersättare senast sju dagar före sammanträdet. 

I kontorshandboken anges att nämndsekreteraren är den som ansvarar för att 
nämndens sammanträden genomförs och protokollförs på ett korrekt och effektivt sätt. 
Det är också nämndsekreterarens ansvar att upprätta en årlig sammanträdesplanering 
för nämnden i samråd med ordförande. När sammanträdesplaneringen upprättas ska 
hänsyn tas till den ekonomiska årsplaneringen. Sekreteraren bevakar att justering av 
protokollet görs i tid och att protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla. 

Nämndsekreteraren ansvarar även för att bevaka att ärenden kommer upp för beslut 
samt kvalitetsgranskar, redigerar och kompletterar beslutsunderlag till nämnden. 
Sekreteraren har befogenheter att korrigera handläggarnas beslutsunderlag, så att det 
uppfyller kraven på språklig kvalitet. Med stöd av rutinbeskrivningen har 
nämndsekreterarna rätt att skicka tillbaka beslutsunderlag till handläggarna om 
dokumenten inte uppfyller angivna regler och rutiner eller inte följer anvisade 
dokumentmallar. 

I kontorshandboken anges att innan kallelse till sammanträde skickas ut har de flesta 
nämnder politisk beredning. Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, 
nämndsekreterare, chef och handläggare går då igenom ärenden som ska behandlas 
på sammanträdet och diskuterar hur ärendena ska hanteras. Inför beredningen är det 
viktigt att tjänstemännen har förberett ärendena. 

I intervjuerna framkommer att handlingarna till nämndsammanträdena ska publiceras 
digitalt via ärendehanteringssystemet Ciceron sju till åtta kalenderdagar före 
sammanträdet.  

Enligt uppgift har nämnderna en årsplanering som anger vilka ärenden som ska upp 
vid vilken tidpunkt under året. Utöver det planeras ärenden till kommande 
sammanträde utifrån föregående sammanträdesprotokoll och beredning med 
ordförande och vice ordförande. 

Av intervjuerna framgår det att sekretessärenden inom socialnämnden ibland läggs 
direkt på bordet på sammanträdet och inte skickas ut åtta dagar innan. Det kan till 
exempel bero på att det har tillkommit information i ett ärende eller att ärendet har 
kommit in försent för att hinna komma med i utskicket till nämnd. 

När det gäller kvalitetssäkring av beslutsunderlagen görs det enligt uppgift av 
nämndsekreteraren. Handläggaren ansvarar för att alla handlingar som tillhör ärendet 
finns i diariet. Varje ärende får ett specifikt ärendenummer, för att det ska vara lätt att 
följa ärendet och för att underlätta vid förfrågningar om att lämna ut allmänna 
handlingar. Enligt uppgift har SABY en logglista och SN en uppdragslista för att hålla 
ordning på öppna ärenden.  
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3.1.1 Bedömning  

Vi bedömer att handlingarna som publiceras i regel är fullständiga och publiceras inom 
rimlig tid för inläsning innan nämndens sammanträde. Sju dagar anser vi är en rimlig tid 
att hinna läsa in sig inför ett nämndsammanträde, det kan givetvis krävas olika mycket 
tid, beroende på antal ärenden och dess karaktär.  

Utifrån de uppgifter som har framkommit i granskningen bedömer vi att det är relativt 
lätt att följa ärenden över tid och att nämndsekreteraren kvalitetssäkrar handlingarna 
och att respektive handläggare ansvarar för att samtliga handlingar finns i ärendet.  

3.2 Protokoll och beslut  

Av intervjuerna framkommer att protokollen produceras i ärendehanteringssystemet i 
Ciceron, där information hämtas från tjänsteskrivelserna. 

Inom ramen för granskningen har protokoll granskats för de båda nämnderna för 
perioden januari 2020 till och med september 2021. 

Vi kan se att det finns en liknande struktur över protokollens utformning och layout 
mellan de båda nämnderna. Av protokollen framgår vad som har beslutats, på vilka 
grunder beslutet har fattats och vilka andra förslag till beslut som har lyfts på 
sammanträdet. Beskrivningen om vilka andra beslut som har lyfts på sammanträdet 
och hur beslutsgången har gått, är utförlig, men kan upplevas som krånglig med 
många upprepningar i texten. Det kan vara svårt för läsaren att uppfatta den faktiska 
beslutsgången. 

Det framgår även av protokollet vem som yrkat vad på sammanträdet och hur de 
enskilda ledamöterna har röstat i samband med votering. 

Den ekonomiska uppföljningen beskrivs i regel på en övergripande nivå och med en 
viss variation mellan nämnderna. Enligt uppgift finns det en efterfrågan från politiker i 
nämnderna om en mer utförlig ekonomiskredovisning. 

Vi kan även notera att till SBN görs inte ekonomiska uppföljningar varje månad. På 
sammanträde i slutet av mars 2021 anges att någon ekonomisk uppföljning inte har 
skett eftersom det gått för liten tid av året. På sammanträdet i april görs dock en 
redovisning av identifierade avvikelser från budget. 

I protokollen för socialnämnden anges att det varje månad genomförs en uppföljning av 
ekonomin inom socialnämndens verksamheter. Att i enlighet med socialnämndens rutin 
för uppföljning av placeringskostnader ska alla placeringar inom Individ- och 
familjeomsorgen och ensamkommande redovisas för socialnämnden varje månad. Det 
saknas dock i protokollen en redovisning av vilka summor det handlar om och om det 
har skett någon förändring över tid.   

Samma sak återkommer när det gäller uppföljning av personalkostnader. Där det 
endast anges som beskrivning av ärendet att det varje månad genomförs en 
uppföljning av ekonomin inom socialnämndens verksamheter och att i enlighet med 
socialnämndens rutin för ekonomisk uppföljning ska personalkostnaderna inom de 
verksamheter som bedrivs 24/7 följas upp månadsvis i enlighet med beslutad ordning. 
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Inte heller här redovisas i protokollen vilka summor det handlar om och om det har 
skett någon förändring över tid. 

Vi kan notera att det i paragraferna i protokollet endast står vem som ska få en kopia 
av beslutet. Det anges inte vem eller vilka som ska delges och få beslutet expedierat till 
sig. Enligt uppgift finns i socialnämndens protokoll samtliga som ska ta del av ett beslut 
angivna under rubriken kopia till. Vi noterar även att samtliga beslut är numrerade, 
även de paragrafer som endast har en beslutspunkt har en siffra framför 
beslutsmeningen. 

Det framkommer i intervjuerna att det till stor del finns en tradition att skriva på samma 
sätt som det har skrivits i tidigare protokoll. I kontorshandboken anges att 
sammanträden i nämnder ska dokumenteras i ett sammanträdesprotokoll. Mallen för 
protokoll finns i ärendehanteringssystemet Ciceron DoÄ.  

3.2.1 Bedömning  

Vi bedömer att protokollen är ändamålsenliga, med tydliga rubriker, lätt förståeliga 
ärendebeskrivningar och beslutsformuleringar. Vi kan notera att det framgår på vilka 
grunder beslut har fattats samt vilka andra förslag som yrkats. Vi kan dock konstatera 
att beslutsgången kan uppfattas som svår att förstå och att det finns vissa brister i den 
ekonomiska uppföljningen och att den kan beskrivas mer utförligt och standardiserat i 
protokollet. Vi noterar även att det kan uppstå en osäkerhet kring vem som ska delges 
ett beslut, när det inte anges i protokollet. Vi rekommenderar 
samhällsbyggnadsnämnden att det i protokollet anges vem eller vilka som beslutet ska 
expedieras till. 

Vi bedömer att det finns ett behov av att se över protokollens utformning regelbundet 
och att inte bara fortsätt att skriva som det har gjorts tidigare. Vi rekommenderar 
nämnderna att en gång per mandatperiod se över protokollens utformning och 
formuleringar för att det ska bli lättare för läsaren att förstå. 
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3.3 Utvärdering av nämndens arbete 

I intervjuerna framkommer att det i de båda nämnderna förekommer en kontinuerlig 
kontakt med ordförande med avstämningar hur saker fungerar. Det är enligt uppgift en 
bra dialog med ordförande, som tar med sig saker som har kommit upp i samband med 
sammanträden. Ledamöterna tar även upp om det har några synpunkter. Inom ramen 
för granskningen har vi inte tagit del av några uppgifter om att det har genomförts 
någon utvärdering av nämndernas arbete. 

Varken nämndernas reglementen eller kontorshandboken innehåller något om 
uppföljning av nämndens arbete när det gäller utvärdering av nämndens arbete. Det 
anges endast att uppföljning av nämndens verksamhet ska göras till fullmäktige och att 
ekonomiska avvikelser ska återrapporteras. 

3.3.1 Bedömning 

Vi bedömer att det inte har genomförts någon utvärdering av nämndens arbete, där 
ledamöterna tillfrågats om beslutsunderlagens innehåll, struktur och omfattning eller 
om protokollens hantering och utformning. För att utveckla och stärka nämndens 
arbete samt för att få en så bra beredningsprocess som möjligt, rekommenderar vi att 
en utvärdering genomförs av nämndens arbete en gång per mandatperiod. 
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4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är det finns rimliga 
förutsättningar för ledamöter att fullgöra och fatta välgrundade beslut. 

Handlingarna som publiceras är i regel är fullständiga och publiceras inom rimlig tid för 
inläsning innan nämndens sammanträde. Sju dagar anser vi är en rimlig tid att hinna 
läsa in sig inför ett nämndsammanträde, det kan givetvis krävas olika mycket tid, 
beroende på antal ärenden och dess karaktär.  

Utifrån de uppgifter som har framkommit i granskningen bedömer vi att det är relativt 
lätt att följa ärenden över tid och att nämndsekreteraren kvalitetssäkrar handlingarna 
och att respektive handläggare ansvara för att samtliga handlingar finns i ärendet.  

Protokollen ändamålsenliga, med tydliga rubriker, lätt förståeliga ärendebeskrivningar 
och beslutsformuleringar. Vi kan notera att det framgår på vilka grunder beslut har 
fattats samt vilka andra förslag som yrkats. Vi kan dock konstatera att beslutsgången 
kan uppfattas som svår att förstå. 

Vi bedömer att det inte har genomförts någon utvärdering av nämndernas arbete, där 
ledamöterna tillfrågats om beslutsunderlagens innehåll, struktur och omfattning eller 
om protokollens hantering och utformning.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden och 
socialnämnden att:  

— en gång per mandatperiod se över protokollens utformning och formuleringar, för att 
det ska bli lättare för läsaren att förstå. 

— genomföra en utvärdering av nämndens arbete en gång per mandatperiod. 

 

Vi rekommenderar även samhällsbyggnadsnämnden att: 

— ange i protokollet vem eller vilka som beslutet ska expedieras till.  
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