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Bakgrund, syfte och tillvägagångssätt

Bakgrund

Syfte

Tillvägagångsätt

Syftet är att undersöka om ärenden som hanteras i SÖSK har delegerats 

från kommunstyrelsen och vilka rutiner som finns för detta. Fokus ska ligga 

på kommunstyrelsens uppsikt, uppdragsdelegering, återrapportering, 

demokratisk förankring av beslut och medborgares möjlighet till insyn. 

Dessutom undersöka hur kommunstyrelsen utövar uppsikt över SÖSK.            

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt frågor via e-

postformulär.

Revisorerna har noterat att protokoll från SÖSK inte anmälts till 
kommunstyrelsen. Vidare har Ystads kommun inte svarat på en remiss från 
Region Skåne angående kollektivtrafikförsörjningsplan för Skåne. Svar har 
istället lämnats av SÖSK.
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SÖSK ändamål

SÖSK:s roll ska vara samordnande, rådgivande och 
rekommenderande och ha följande ändamål:

► att hävda sydöstra Skånes intressen gentemot regionala, centrala 
och mellanstatliga (t.ex. EU) myndigheter

► att diskutera mellankommunala frågor
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SÖSKs mål (relevanta för granskningen)

► Verka för gemensamma remissvar och yttranden i  infrastrukturfrågor i 

relevanta ärenden. Mäts utifrån antal gemensamma yttranden och uttalande.

► Arbeta mer offensivt med lobbying mot riksdagspolitiker/regionpolitiker m.fl. 

Mäts utifrån förekomst av möten, gemensamma skrivelser samt kommitténs 

egen bedömning av lobbyingen.
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Yterliggare skrivning i verksamhetsplan

Genom samverkan och samsyn i SÖSK kan vi få ut mer än de resurser vi annars 

lägger på att delvis göra liknande/samma satsningar i de fyra kommunerna. 

SÖSK har sedan 2012 fått den givna rollen att svara på ett stort antal 

gemensamma remissvar under åren och har också fått genomslagskraft på 

ett antal av de gemensamma inspelen. Detta visar på en viljeyttring att vi vill 

utveckla denna region gemensamt. Dock har de senaste gemensamma 

remissvaren kompletterats av enskilda svar från vissa kommuner, vilket kan 

ge ett splittrat intryck. Vi behöver därför utarbeta ett arbetssätt för att bättre 

förankra SÖSKs gemensamma remissvar och yttranden utöver deltagare i 

kommittén och arbetsgrupper. Det nya arbetssättet bör fokusera på rutiner 

som gör att SÖSK  hinner få in synpunkter från berörda nämnder från 

kommunerna. Detta för att  nå målet att tala med en gemensam röst kring vad 

som krävs för att skapa hållbara och effektiva fysiska strukturer i sydöstra Skåne. 
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Uppföljning och uppsikt

Uppföljning ska genomföras kontinuerligt - vad har genomförts och vad återstår att göra för 

att nå våra resultatmål samt aktiviteter. Vi ska reflektera över våra verksamhetsmål - lyckas 

vi nå målen och ger det den effekt vi vill? Skriftlig uppföljning till kommittén sker två gånger 

per år, delårsrapport för de två första tertialen samt en helårsredovisning samt att 

avstämning sker löpande med kommundirektörsgruppen. Följande frågeställningar ska 

vara vägledande i denna uppföljning: 

 Resultat – Nådde vi våra utsatta mål?  

 Process – Vad har fungerat i arbetet? 

 Organisation – Hur har vi valt att fördela ansvar och befogenheter?

 Externt – Vilken skillnad har vi gjort för SÖSK kommunerna? Vilket värde har vi skapat?

 SÖSK redovisar delårsberättelse och helårsberättelse till samtliga 4 kommuner, de går 

upp i kommunfullmäktige.
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Rutiner för samordnade remisser

Enligt uppgift:

► Remisserna inkommer till kommunerna inte till SÖSK.

► Beslut om remissvar ska tas i kommunernas politiska instanser. 

► I SÖSK lyfts frågan om kommunerna ska svara på remisserna gemensamt. 

► Kommer en remiss in i god tid tas den upp i kommittén för beslut ett eventuellt 

gemensamt remissvar. 

► Ibland kommer remisserna in med kort varsel då tas det ett 

tjänstemannabeslut om gemensamt svar. Utkastet på remissvar går ut till 

SÖSK-ledamöterna via e-post där de får kommentera. När alla är nöjda 

skriver respektive kommunrepresentant under. 

► Är det riktigt kort varsel skriver endast SÖSKs ordförande under. 

► Det är inte SÖSK som skriver under remisserna utan kommunalråd och 

oppositionsråd från de fyra kommunerna i ett gemensamt remissvar. 

► Från SÖSK skickas de gemensamma svaren från de fyra kommunerna till 

berörd instans samt till de fyra kommunernas e-brevlåda. 
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Granskade ärenden 

1

2

3

4

2015-03-27– Remissvar Revidering regional 

transportinfrastrukturplan

2015-09-30 Yttrande Trafikförsörjningsprogram 2016

2014-01-07 Skrivelse ang Oro över konsekvenser av besparingar 

inom polisverksamheten i sydöstra Skåne

2014-01-24 Yttrande Strategisk plan serviceresor
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Granskade ärenden 

5

6

7

2014-03-17 Remissvar RUS 2030 (Skånes Regionala 

Utvecklingsstrategi 2030)

2014-08-18 Remissvar Geografisk underindelning polisregion syd 

skrivelse angående oro över konsekvenser av besparingar inom 

polisverksamheten i sydöstra Skåne

2014-12-11 Skrivelse Inställda och försenade tåg
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Sammanställning

Ärende Inkommit från 

extern part till 

kommunen

Behandlat av 

SÖSK på möte

Skrivelse 

SÖSK

SÖSK skickat 

till Ystad 

kommun

Beslut/

anmälan i 

kommunen

1 150206 Diskussionsfråga och 

beslut om gemensamt 

svar 150502. Inget 

beslut.

150327 KS 150325 KS § 142 

anmälan 

150826

2 Nej Inget beslut. 140930 Nej Nej

3 Nej 131205 § 8 närvarande

ställer sig bakom att ta 

fram en skrivelse. Inget 

beslut.

140107 Nej Nej

4 Nej 131205 § 13 under övrigt

togs beslut om remissvar, 

dock med ändringar som 

beslutades via e-post.

140124 SN 140124 Nej

5 140121 Behandlades 140306 

§ 14, inget beslut skrevs 

under i samband med 

SÖRF-möte.

140317 Nej (KS § 62 140226 

dialog i KS med 

Region Skåne, 

inget beslut)

6 100626 131604 § 10 och 131205 

§ 8 beslut om att ta fram 

skrivelse. Inget beslut.

140818 KS 140813 KSAU § 62 

140813 Antar 

gemensamt 

yttrande

7 Nej 141211 § 5 dialog inget 

beslut.

141211 KS 141212 Nej
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Sammanfattning av översyn av hantering av 
sju remisser och skrivelser

► SÖSK har tagit beslut gällande antagande av skrivelse 

och yttrande en gång.

► Fem av skrivelserna gäller ärenden där extern part har 

gett Ystad kommun tillfälle att yttra sig. Ärende har 

registrerats inkommen från extern part till kommunen vid 

tre tillfällen. 

► Fyra av SÖSKs skrivelser är registrerade som inkomna till 

kommunen. 

► Två av ärendena har varit uppe för politisk behandling. En 

anmälan i KS och ett beslut i KSAU.
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Bedömning

► Det är en brist att det inte finns tydliga strukturer kring hur yttranden 

och skrivelser där SÖSK företräder Ystads kommun ska hanteras. 

► Beslut kring ärenden där SÖSK företräder kommunen är inte 

dokumenterade och därmed inte heller möjliga att följa eller utkräva 

ansvar för. 

► Nuvarande ärendehantering har brister gällande politisk förankring, 

delegation och återrapportering. 

► Kommunstyrelsen kan inte under nuvarande former utöva sin 

uppsiktsplikt ändamålsenligt. 
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Rekommendationer

Med bakgrund i granskningsresultatet rekommenderar vi 

kommunstyrelsen att:

► ta fram rutiner kring hur yttranden och skrivelser där 

SÖSK företräder Ystads kommun ska hanteras. 

► uppdrag som överlåts på SÖSK formuleras så att politisk 

förankring, delegation och återrapportering upprätthålls. 

► tydliggöra kommunstyrelsens insyn i beslut som överlåts 

till SÖSK. 


