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Genomförd granskning av nämndernas hantering av delegation 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 

gymnasienämnden, barn- och utbildningsnämnden, myndighetsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden i syfte att bedöma hur styrningen av 

delegationen uttrycks i reglementen, delegationsordningar och övriga styrdokument samt hur 

anmälan sker av beslut fattade med stöd av delegation. 

Vår sammanfattande bedömning är att nämndernas delegationsordningar till stor del lever upp 

till kommunallagens krav. Det finns två punkter i delegationsordningarna som vi bedömer 

skulle kunna strida mot kommunallagen, nämligen punkt 7.2 (beslut att stänga av en elev) i 

gymnasienämndens delegationsordning samt punkten omdisponering av medel inom 

förvaltningens budgetram. Den sistnämnda återfanns i samtliga delegationsordningar bortsett 

från kulturnämndens delegationsordning. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 Det finns rutiner för anmälan av delegationsbeslut till nämnderna men det vore lämpligt 

att samtliga nämnder upprättar skriftliga rutiner för hur anmälan ska ske för såväl de 

olika verksamhetsspecifika IT-systemen som andra tillvägagångssätt.  

 Samtliga granskade nämnder utom socialnämnden har angett formkrav för anmälan 

av delegationsbeslut i delegationsordningen.  

 Majoriteten av delegationsbesluten som anmäls sker i enlighet med nämndernas 

formkrav och anmälan är utformad så att beslutet går att finna. Undantaget är anmälan 

av trafikenhetens delegationsbeslut till myndighetsnämnden.  

 Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige delegerats rätten att besluta i 

vissa grupper av ärenden. Det framgår inte tydligt i reglementet om rätten att besluta i 

vissa grupper av ärenden är en inskränkning av nämndens beslutanderätt avseende 

övriga ärenden som inte avser enkelt planförfarande. 

 Alla beslut som fattas på delegation har med stor sannolikhet inte återrapporteras.   

 Det finns en struktur för återrapporteringen av övriga uppdrag till nämnderna.  
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 föreslå kommunfullmäktige att förtydliga stadsbyggnadsnämndens befogenheter 
avseende kommunens detaljplanering, 

 föreslå kommunfullmäktige att förtydliga övriga nämnders arbetsgivaransvar i 
nämndernas reglemente, samt 

 samordna upprättandet av enhetliga delegationsordningar för övriga nämnder. 

Vi rekommenderar samtliga övriga nämnder att:  

 tydliggöra gränsen mellan verkställighet och beslut i delegationsordningarna, 
 förtydliga på vilket sätt omdisponeringen av medel inom förvaltningens budgetram 

inte är ett principiellt beslut (avser inte kulturnämnden), 
 säkerställa att samtliga delegater har kännedom om förfarandet avseende anmälan 

av delegationsbeslut. 

Vi rekommenderar myndighetsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden att:  

 upprätta skriftliga instruktioner för anmälan av delegationsbeslut. 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 ange formkrav för anmälan av delegationsbeslut i nämndens delegationsordning. 

Vi rekommenderar gymnasienämnden att: 

 Säkerställa att punkten 7.2 (beslut att stänga av en elev) inte strider mot gällande 
lagar. 

 

 
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 
rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som 
kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2016-02-28. 
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