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Justerares signatur 

Revisionens granskningsrapport 2016 om nämndernas 
hantering av delegation

Myndighetsnämnden beslutar
Myndighetsnämnden beslutar att till revisionen överlämna förvaltningschefens 
tjänsteskrivelse som yttrande och uppdra åt förvaltningschefen att upprätta skriftliga rutiner, 
se över gränsdragning och under våren 2017 återkomma med förslag på revidering av 
myndighetsnämndens delegationsordning.

Förslag till beslut
Myndighetsnämnden beslutar att till revisionen överlämna förvaltningschefens 
tjänsteskrivelse som yttrande och uppdra åt förvaltningschefen att upprätta skriftliga rutiner, 
se över gränsdragning och under våren 2017 återkomma med förslag på revidering av 
myndighetsnämndens delegationsordning.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport 2016 genomförd av EY på uppdrag av revisorerna avseende 
nämndernas hantering av delegation, Hid MYN 2016.3206
Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat de sex 
nämnderna i syfte att bedöma hur styrningen av delegation uttrycks i reglemente, 
delegationsordningar och övriga styrdokument samt hur anmälan sker av beslut fattade med 
stöd av delegation. EYs sammanfattade bedömning är att nämndernas delegationsordningar 
till stor del lever upp till kommunallagens krav. Avseende myndighetsnämnden finns det, 
liksom för flera andra nämnder, en punkt i delegationsordningarna som skulle kunna strida 
mot kommunallagen, nämligen punkten om omdisponering av medel inom förvaltningens 
budgetram. 

Därtill har EY iakttagit följande frågor av relevans för bland annat myndighetsnämnden: 
 Det finns rutiner för anmälan av delegationsbeslut men det vore lämpligt om samtliga 

nämnder upprättade skriftliga rutiner för hur anmälan ska ske för såväl 
verksamhetsspecifika IT-system som andra tillvägagångssätt.

 Anmälan av trafikenhetens delegationsbeslut till myndighetsnämnden är inte 
utformade så att besluten går att finna.

 Alla beslut som fattas på delegation återrapporteras inte med stor sannolikhet.
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EY rekommenderar samtliga nämnder:
 Tydliggöra gränsen mellan verkställighet och beslut i delegationsordningarna.
 Förtydliga på vilket sätt omdisponering av medel inom förvaltningens budgetram inte 

är ett principiellt beslut.
 Säkerställa att samtliga delegater har kännedom om förfarandet avseende anmälan av 

delegationsbeslut.
Myndighetsnämnden rekommenderas att
 Upprätta skriftliga instruktioner för anmälan av delegationsbeslut.

Beslut skickas till:
Ystads kommuns revision


