
-Lpwc Revisionsrapport



Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun
genomfört en granskning av protokollens ändamålsenlighet avseende
kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden.

Granskningens syfte har varit att pröva och bedöma om kommunstyrelsens och utvalda
nämndernas protokoll hanteras på ett ändamålsenligt sått, det vill säga i enlighet med
gällande lagstiftning och intern styrning.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsens och
utvalda nämnders protokoll i allt väsentligthanteras på ett ändamålsenligt sätt, det vill
säga i enlighet med gällande lagstiftning och intern styrning.

lnom ramen för granskningen görs bedömningen att samtliga granskningsobjekt i

huvudsak uppfyller de krav som ställs på protokollens innehåll i kommunallagen, det vill
säga att det framgår vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort, vilka ärenden som
handlagts samt vilka beslut som fattats. Vidare görs bedömningen att det finns
upparbetade arbetssätt som i huvudsak tillgodoser en ändamålsenlig protokollskrivning.

Granskningen visar dock att protokollen med tanke på frånvaro av innehållsförteckning i

begränsad utsträckning är överskådliga. I granskningen noteras inte heller
dokumenterade rutiner/riktlinjer som reglerar och tillgodoser en ändamålsenlig
protokollskrivning.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor".

Revisionsfrågor Bedömning

1 . Finns tillräckliga riktlinjer/rutiner/mal lar för protokollens
utformning?

Delvis a
2. Följer protokollens kommunallagens krav samt de krav
som framgår av kommunens egna styrdokument?

Ja o
3. Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa
allmänhetens insyn och förståelse för vad som belsutas?

Ja o

Rekommendationer
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Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi styrelse och nämnder att:

dokumentera den rutin som idag tillämpas för protokollshantering for att bland annat
skingra eventuella oklarheter, underlätta introduktionen av nyanställda samt minska
sårbarheten.

upprätta innehållsförteckning för respektive protokoll för att tydligare åskådliggöra
vilka ärenden som varit föremål för behandling.

säkerställa att det av protokollen framgår att man foljt den dagordning som framgår
av kallelse. Det skulle innebära att godkänna dagordningen samt val av justerare.
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1.
1.1 Bakgrund

Av kommunallagen (2017:725) framgår att protokoll vid sammanträden ska foras på
ordförandens ansvar. Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har
tjänstgjort och vilka ärenden som har handlagts.

Vidare ska protokollet för varje ärende redovisa:

1. Vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka
2. I vilken ordning ordföranden har lagt fram forslag till beslut
3. Genomförda omröstningar och resultaten av dem
4. Vilka beslut som har fattats
5. Vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna

omröstningar, och vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

Kommunallagen anger även former för justering och anslag. Propositionen anger vidare
att de krav som ställs upp i kommunallagen är minimikrav och att fullmäktige får
bestämma att protokollen innehåller mer information.

Av fullmäktiges arbetsordning framgår formerna for justering, omröstningar,
reservationer och expediering. Av Katrineholms allmänna nämndreglemente, fastställt
av kommunfullmäktige 18 januari 2021 S 14, framgär att protokoll ska foras även vid
utskottssammanträde i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende infor beslut i

nämnden. Det finns även information om former för justering av protokoll och
reservationer.

Av Språklagen (2009:600) framgår att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat,
enkelt och begripligt. Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom
deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.

1.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och granskade
nämnder tillser ändamålsenlighet och insyn och transparens avseende information i

protokoll.

o Finns tillräckliga riktlinjer/rutiner/mallar för protokollens utformning?

o Följer protokollen kommunallagens krav samt de krav som framgår av kommunens
egna styrdokument?

o Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa allmänhetens insyn och
förståelse för vad som beslutas?

1 .3 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag for revisionens
analyser och bedömningar.

o Kommunallagen 5 kap 65-70 SS
o Kommunallagen 6 kap 35 g
o Språklagen S 11-12
o Kommunens egna riktlinjer/rutiner/mallar.

Inledning
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1.4 Avgränsning

Granskningen har avgrånsats till åren 2020 och 2021. Granskningen har vidare
avgränsats till att inte omfatta ärenden i protokoll som behandlar myndighetsutövning
mot enskild. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden
samt bildningsnämnden.

1.5 Metod

Granskningen har genomförts genom en genomgång av kommunens styrande
dokument på området och en protokollsgenomgång. Protokollsgenomgången har syftat
till att klargöra foljsamhet till kommunens egen dokumentation, men även till
kommunallagens krav på protokollens utformning. Protokollsgenomgången har vidare
syftat till att klargöra om informationen i protokollen är tillräcklig för att medborgare ska
kunna tillgodogöra sig tillräcklig och tydlig information i ärendena.

Vi har i granskningen genomfört intervjuer med följande:

o Nämndadministrativ chef för kommunstyrelsen
o Nämndsekreterare for bildningsnämnden
r Nämndsekreterare för service- och tekniknämnden

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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2 . Granskningsresultat
2.1 Rutiner och riktlinjer
Revisionsfräga 1: Finns tillräckliga riktlinjer/rutiner/mallar för protokollens utformning?

2.1.1 lakttagelser
Vi har tagit del av AIImänt nämndreglemente (senast reviderad KF 2021-01-18 S 14). I

det allmänna nämndreglementet uppges att ordföranden ansvarar för att kallelsen
utfärdas vid sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och
plats för sammanträdet. Den ska tillställas ledamöter och ersättare så att den kan
beräknas vara dem tillhanda senast fyra dagar innan sammanträdet. Enligt reglementet
ska kallelsen åtfoljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på ärendelistan, ska bifogas i kallelsen. I

undantagsfallfår kallelse ske på annat sätt.

Vidare framgår att protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan styrelsen/nämnden justerar den.

Vi noterar att protokoll upprättas utefter rutiner som ej finns nedtecknade i ett
styrdokument. Enligt uppgift finns ett nätverk för nämndsekreterare där arbetsformer och
rutiner lyfts upp. Vidare anges att i ärende- och dokumenthanteringssystemet finns
mallar for tjänsteskrivelser som ligger till grund för protokollen som innefattar följande
underrubriker:

r Förvaltningens förslag till beslut
o Sammanfattning av ärendet
o Ärendets handlingar
o Ärendebeskrivning
o Förvaltningensbedömning

Kommunstyrelsen tog 2008-12-17 S 284 beslut om protokollens utformning samt
uppföljande beslut av protokollens utformning 2011-03-02 $ 45. Det framgår av dessa
beslut att kommunledningsförvaltningen konstaterat att nämnderna till stor delföljer
protokollsmallen med vissa undantag.

I intervju framkommer att en centralisering av nämndsekreterarna pågår vid tiden for vår
granskning. Denna process beskrivs ha pågått under de senaste åren. Syftet med
centraliseringen är enligt uppgift att effektivisera det nämndadministrativa arbete, där
bland annat protokollskrivning är en del, höja kompetensen bland nämndsekreterarna
samt att i större utsträckning ha möjlighet att täcka upp for varandra vid sjukdom eller
dyl ikt. För tillfället omfattas kom m u nstyrelsen, socialnämnden, socialutskottet,
kulturnämnden, viadidaktnämnden, service- och tekniknämnden av centraliseringen.
lnom en snar framtid planeras bildningsnämnden ansluta och på sikt ska även vård- och
omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden omfattas av den centraliserade
systemet.
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2.1.2 Bedömning
Finns tillräckliga riktlinjer/rutiner/mallar för protokollens utformning?

Delvis

Vår bedömning är att det finns upparbetade arbetssått som i huvudsak tillgodoser en
ändamålsenlig protokollskrivning.

I granskningen noteras dock inte några dokumenterade rutiner eller
kommungemensamma riktlinjer fcir protokollskrivning. Vidare ger styrdokumentet
Allmänt nämndreglemente i viss mån styrning vad gäller ansvar och tillvägagångssätt
för protokollskrivning.

Vi bedömer att den rutin som idag tillämpas för protokollshantering bör dokumenteras
for att bland annat skingra eventuella oklarheter, underlätta introduktionen av
nyanställda samt minska sårbarheten.

2.2 Kommu nal lagens krav
Revisionsfråga 2: Följer protokollen kommunallagens krav samt de krav som framgär av
komm u nen s eg n a sty rdoku me nt?

Kommunstyrelsens och nämndernas protokoll är viktiga for det demokratiska
ansvarsutkrävandet och ger allmänheten mojlighet att ta del av beslut fattade av
fortroendevalda. Det är därför viktigt att de är begripliga, trovärdiga och att de är formellt
riktiga.

Kommunallagens bestämmelser i 65-67 och 69 gg samt I kap. gäller för såväl
fullmäktige som för styrelse och nämnd. Kommunallagens krav på protokoll utgörs av
foljande kriterier:

r Vid sammanträdena ska protokollföras på ordforandens ansvar. Ordförandens
ansvar innefattar också en skyldighet att se till att justeringen och det ställe där
protokollet finns tillgängligt tillkännages på anslagstavlan.

o I protokollet ska det tydligt framgå vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort. Det
ska även framgå vilka årenden som handlagts.

o Ett protokoll ska for varje ärende tydligt redovisa:
o Alla eventuella yrkanden och förslag som lagts fram och inte tagits tillbaka,

om sådant framlagts vid sammanträdet.
o Genomförda omröstningar, om sådana skett vid sammanträdet, samt hur de

utfallit.
o I vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut, vilka beslut som

fattats och de eventuella reservationer som anmälts mot besluten.
o Vilka ledamöter som har deltagit i besluten samt hur de har röstat vid öppna

omröstningar, om sådana skett.
r Ett protokoll ska justeras senast florton dagar efter sammanträdet och på det sätt

som fullmäktige har bestämt.
o Senast andra dagen efter att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på

anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det tydligt framgå var protokollet finns
tillgängligt och vilken dag det har anslagits.

o Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan fore utgången av den tid som
gäller för överklagande, enligt 8 kap. 12 g, det vill säga 3 veckor.

.3
pwc 7



2.2.1 lakttagelser
Denna revisionsfråga syftar till att bedöma huruvida de upprättade protokollen foljer de
lagkrav som ställs utifrån kommunallagen. I kommunallagens (2017:725) 65-67 och 69

$$ samt 8 kap.12 $ anges de krav som gäller för protokoll.

I tabellen nedan har olika kriterier ställts upp vilka är att betrakta som en
operationalisering av revisionsfrågan. Tabellen syftar till att ge en sammanfattande
överblick av styrelsens och nämndernas protokollsinnehåll och underlätta jämförelser
mellan styrelse och nämnder. Protokollsgenomgången avser perioden 2020-2021.

Tabell 1. översikt av protokotlens innehåll

Sammanfattande iakttagelser
Granskade protokollför kommunstyrelsen och berörda nämnder motsvarar i stora delar
de krav som ställs i kommunallagen. Tjänstgörande ledamöter och ersättare redovisas.

}
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Nämnd KS BIN STN

Redovisar protokollen vilka
ledamöter och ersättare som
tjänstgjort?

Redovisas vilka ersättarna
tjänstgör for?

Redovisas vilka ärenden som
har behandlats?

Redovisas vilken ordning
ordförande lagt fram forslag
till beslut?

Redovisas vilka beslut som
fattats?

Redovisas vilka ledamöter
som deltagit i besluten?

Delvis Delvis Delvis

Redovisas genomforda
omröstningar och resultatet av
dem?

EN EN EN

Redovisas hur ledamöterna
har röstat vid öppna
omröstningar?

EIT EN EIT

Redovisas jävsituationer
korrekt?

EN EN

Redovisas reservationer
korrekt?

Redovisas justeringsbeslut? Delvis Delvis



Vi noterar att listan över ordinarie ledamöter samt ersättare visas som löptext och inte
med radbryt vilket till viss del skapar otydlighet. Det framgår vidare vilka beslut som
fattats och vilka reservationer som gjorts. Jäviga ledamöter redovisas tydligt men det
saknas information om vem som är tjänstgörande ersättare. Protokollen har justerats
och anslagits inom kommunallagens tidsramar. Vi noterar att protokollen för styrelsen
och nämnderna justerats och att justeringen tillkännagivits genom anslag.

Vid en jämförelse mellan ärenden på kallelse och ärenden i protokoll kan vi konstatera
att det finns en awikelse. Av granskade protokoll framgår att styrelsen och nämnderna
med viss oregelbundenhet fattar beslut om fastställande av dagordning samt ej tydligt
fattar beslut om val av justerare, vilket i kallelserna anges som de inledande ärendena
på varje sammanträde.

Under granskningsperioden har det inte skett omröstningar/voteringar i varken styrelse
eller utvalda nämnder, vilket bekräftas vid intervju där nämndsekreterarna redogjorde för
att omröstningar/voteringar sker mycket sällan.

Till stor del finns det stora likheter mellan styrelse och nämnders utformning av protokoll
vilket speglas i bedömningarna itabellen ovan.

2.2.2 Bedömning
Följer protokollens kommunallagens krav samt de krav som framgär av kommunens
egna styrdokument?

Ja

lnom ramen för granskningen görs bedömningen att samtliga granskningsobjekt i

huvudsak uppfyller de krav som ställs på protokollens innehåll, det vill säga att det bland
annat framgår vilka ledamöter och ersättare som tjånstgjort, vilka ärenden som
handlagts samt vilka beslut som fattats.

Vi bedömer att det är en fördel om det av protokollen framgår att styrelse och nämnder
formellt tar beslut om att fastställa dagordningen samt val av justerare.

2.3 Förståeliga protokoll
Revisionsfråga 3: Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa allmänhetens
insyn och förståelse för vad som belsutas?

De juridiska kraven på protokollen är att betrakta som minimikrav. Protokollen bör
innehålla den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän behöver för
att förstå vad ärendet handlar om. Protokoll utgör också en viktig del i kommunens
historieskrivning varfor välformulerade protokoll med en informativ beskrivning av
ärendet är av stor vikt.

I syfte att underlätta läsning av digitala protokoll (även analoga) är det lämpligt att i

början av protokollet ha en ärendeförteckning/lista som åskådliggör vilka ärenden som
varit foremål för behandling. Vid hänvisningar till bilagor bör dessa dateras for att
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säkerställa att rätt version kan kopplas till paragrafen. I de fall det hänvisas till bilagor
bör dessa i största möjliga utsträckning refereras kortfattat så att läsaren direkt kan få
en uppfattning om innehållet idessa.

2.3.1 lakttagelser
Denna revisionsfråga syftar till att bedöma huruvida de upprättade protokollen innehåller
den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän behöver för att förstå
vad ärendet handlar om. I likhet med revisionsfråga 2 har olika kriterier ställts upp vilka
är att betrakta som en operationalisering av revisionsfrågan. Tabellerna syftar till att ge
en sammanfattande överblick av nämndernas protokollsinnehåll och underlätta
jämforelser mellan styrelse och nämnder. Protokollsgenomgången avser perioden 2O2O-
2021 vilket vi tidigare redogjort for.

Tabell 2. översikt av protokollets disposition

Sammanfattande iakffagelse
Vid genomförd protokollsgenomgång noterar vi att innehållsförteckning saknas för
samtliga protokoll vilket försvårar överskådligheten. Vid intervju framgår att det vid
granskningstillfället inte finns tekniska möjligheter till att upprätta innehållsförteckning i

ärendehanteringssystemet.

Nämnd KS BIN STN

Är protokollen överskådliga och lätta att
navigera i?

Delvis Delvis Delvis

Har protokollen innehållsförteckning?

Är beslutsform uleringar tydliga?

Är det enkelt att identifiera bilagor som
protokollet hänvisar till?

Ger sammanfattningen/ bakgrunden en
överskådlig bild av ärendet?

Finns tydliga rubriker/underrubriker?

Redovisas motiv till återremiss? E/T EN

Redovisas partibeteckningar?

Är protokollen skrivna på ett lättförståeligt
språk?

Undviks förkortningar?

Finns protokollen publicerade på
hemsidan?

Finns handlingar till protokollen
publicerade på hemsidan?
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Avseende tillgängligheten gällande handlingar/beslutsunderlag tillhörande ärenden
framgår ärendeförteckning till respektive ärende. Till respektive protokoll återfinns
kallelse på hemsidan. I kallelsen bifogas handlingar/beslutsunderlag till respektive
ärende. I granskningen noteras att det finns tydliga huvudrubriker for respektive ärende.
Vidare är ärendebeskrivningarna informativa. Beslutsformuleringar är i regel tydligt
formulerade. Det framgår exempelvis tydligt när nämnderna fattar beslut själva och när
ärendet går vidare till kommunfullmäktige. När flera beslutsatser anges redovisas detta i

punktform för tydlighetens skull.

Vidare noterar vi att informationsärenden hanteras som inledande punkt vid
sammanträden och innefattar tydliga underrubriker med tillhörande sammanfattning av
ärendet. Löpande ekonomisk rapportering av verksamheterna sker för både styrelse och
nämnder som informationsärende. Vid vissa tillfällen kompletteras ärendet som särskilt
punkt i protokollet exempelvis vid beslut om budget.

Vi kan i granskningen inte tyda några konkreta skillnader gällande informationen mellan
styrelse och nämnder varvid bedömningarna i tabellerna ovan är samma.

2.3.2 Bedömning
Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa allmänhetens insyn och
förståelse för vad som beslutas?

Ja

I kommunstyrelsen, bildningsnåmnden samt service- och tekniknämndens protokoll
innehåller huvudrubriker av vilka det framgår vad de olika ärendena handlar om. Vi
bedömer att beslutsformuleringar i huvudsak är tydliga. Vi bedömer dock att protokollen,
med tanke på frånvaro av bland annat innehållsforteckning, i begränsad utsträckning är
överskådliga. Vår bedömning är att tillgängligheten och allmänhetens möjlighet till insyn
är god.

3. Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun
genomfört en granskning av protokollens ändamålsenlighet avseende
kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden.

Granskningens syfte har varit att pröva och bedöma om kommunstyrelsens och utvalda
nämndernas protokoll hanteras på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga i enlighet med
gällande lagstiftning och intern styrning.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och
utvalda nämnders protokoll i allt väsentligthanteras på ett ändamålsenligt sätt, det vill
säga i enlighet med gällande lagstiftning och intern styrning.

lnom ramen for granskningen görs bedömningen att samtliga granskningsobjekt i

huvudsak uppfyller de krav som ställs på protokollens innehåll i kommunallagen, det vill
säga att det framgår vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort, vilka ärenden som
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handlagts samt vilka beslut som fattats. Vidare görs bedömningen att det finns
upparbetade arbetssätt som i huvudsak tillgodoser en ändamålsenlig protokollskrivning.

Granskningen visar dock att protokollen med tanke på frånvaro av innehållsförteckning i

begränsad utsträckning är överskådliga. I granskningen noteras inte heller
dokumenterade rutiner/riktlinjer som utöver vad kommunallagen reglerar för att
tillgodose en ändamålsenlig protokollskrivning.

3.1 Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi styrelse och nämnder att:

dokumentera den rutin som idag tillämpas för protokollshantering for att bland annat
skingra eventuella oklarheter, underlätta introduktionen av nyanställda samt minska
sårbarheten.

upprätta innehållsförteckning for respektive protokoll för att tydligare åskådliggöra
vilka ärenden som varit föremål for behandling.

säkerställa att det av protokollen framgår att man följt den dagordning som framgår
av kallelse. Det skulle innebära att godkänna dagordningen samt val av justerare.

a

o
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3.2 Sammanfattande bedöm n i n ga r utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Finns tillräckliga
ri ktl i njer/ruti ner/m al lar för
protokollens utformning?

2. Följer protokollens
kommunallagens krav samt
de krav som framgår av
kommunens egna
styrdokument?

3. Ger protokollen tillräcklig
information för att
säkerställa allmänhetens
insyn och forståelse for vad
som belsutas?

Delvis
Vår bedömning är att det finns
upparbetade arbetssätt som i

huvudsak tillgodoser en
ändamålsenlig
protokollskrivning.

I granskningen noteras dock
inte några dokumenterade
rutiner eller
kommungemensamma
riktlinjer för protokollskrivni ng.

@

Ja
lnom ramen för granskningen
görs bedömningen att samtliga
granskningsobjekt i huvudsak
uppfyller de krav som ställs på
protokollens innehåll, det vill
säga att det bland annat
framgår vilka ledamöter och
ersättare som tjänstgjort, vilka
ärenden som handlagts samt
vilka beslut som fattats.

Ja
Vi bedömer att
beslutsformuleringar i

huvudsak är tydliga. Vi
bedömer dock att protokollen,
med tanke på frånvaro av
bland annat
innehållsförteckning, i

begränsad utsträckning är
överskådliga. Vår bedömning
är att tillgängligheten och
allmänhetens möjlighet till
insyn är god.

o

o
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4. Bilagor

_3

Som underlag för granskningen har följande dokument använts:

o Protokoll kommunstyrelsens frän 2020-01-20 till och med 2021-i2-1s
r Protokoll bildningsnämnden frän2020-02-25ttll och med 2021-12-07
o Protokoll service- och tekniknämnden frän 2020-01-30 till och med 2021-12-16
o Reglemente för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun (senast reviderad 2021-

03-22 S 54)
o Reglemente for bildningsnämnden i Katrineholms kommun (senast reviderad av

kommunfullmäktige 201 5-03-02 S 8S)
o Reglemente for service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun (senast

reviderad av kommunfullmäktige 2019-04-15 S 61)
o Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2008-12-17 S 284
o Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2010-02-15 S 28
o Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2011-03-02 S 42
o Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2011-03-02 S 45

Mars 2022

Rebecka Hansson Henrik Fagerlind

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som fiamgår
av projektplan från den 2021-10-19. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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