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2. Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
kommunstyrelsens uppsikt över kommunalförbund, gemensam nämnd och nämnderna. Syf-
tet med granskningen är att bedöma hur kommunstyrelsen har tolkat sitt uppdrag att utöva 
uppsikt över nämnder och kommunalförbund samt hur uppsikten utövas. I granskningen in-
går även att granska kommunstyrelsens rutiner för säkerställande att fullmäktiges beslut följs 
och blir verkställda. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig och såvitt vi 
kan bedöma tillräcklig uppsikt över nämnderna. Vi kan också konstatera att kommunstyrel-
sen har uppsikt över kommunalförbunden men att uppsikten kan utvecklas. Det gäller främst 
uppsikten över förbundsordningens styrande förmåga beträffande vad som ska uppnås inom 
förbunden. Uppdraget till förbunden uppfattas i dag vara för vagt och försvårar för direktionen 
att styra och anpassa verksamheten. Det gäller särskilt beträffande verksamhetens inrikt-
ning, omfattning och kvalitet. 
 
Under 2012 har kommunstyrelsens dialogmöten ersatt den tidigare strategiska agendan. 
Kommunstyrelsen genomför också uppföljningsmöten utifrån särskilda frågor och åtgärds-
program. Vi kan genom protokoll och intervjuer konstatera att kommunstyrelsen regelbundet 
har träffat och följt upp nämnderna och kommunalförbunden. Kommunstyrelsen har även en 
fortlöpande uppsikt över verkställigheten av fullmäktiges beslut genom s.k. uppföljningslistor 
och genom tertialrapporter. 

Emellertid ser vi att det är angeläget att kommunstyrelsen definierar och klargör sitt ansvar 
för uppsikten. Det skapar tydlighet för nämnder, bolag och kommunalförbund om varför upp-
sikten utövas samtidigt som kommunstyrelsen tydliggör sin egen roll i frågan. 

Det är positivt att kommunstyrelsen avser att utvärdera sitt arbete med uppsikten 2012 vilket 
är en bra utgångspunkt för ett systematiskt förbättringsarbete. 
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3. Bakgrund 

Kommunallagen anger att kommunstyrelsen (KS) har skyldighet att bedriva uppsikt över den 
kommunala verksamheten i vid mening. Vad som kännetecknar god eller tillfredsställande 
uppsikt är inte tydliggjort i nuvarande kommunallags förarbeten eller i kommentarer till lagen. 
 
För att möjliggöra effektiv ledning och samordning måste styrelsen skaffa sig överblick över 
den samlade kommunala verksamheten samt ett klargörande av vad uppsikten ska inriktas 
mot och hur den fortlöpande ska genomföras. Bland nämnderna innehar kommunstyrelse 
alltid en särställning i den kommunala organisationen då styrelsen skall ha en ledande och 
samordnande roll. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten av kom-
munfullmäktiges beslut.  
 
Genomförandet och verkställandet av de folkvaldas beslut är en av de viktigaste uppgifterna 
för styrelsen/nämnderna och den kommunala förvaltningen. Brister i följsamheten och verk-
ställandet innebär ett hot mot de demokratiska principerna. 
 
Revisorerna har identifierat risker för att kommunfullmäktiges mål, direktiv och beslut inte 
följs och verkställs samt att kommunstyrelsen inte utövar tillräcklig översyn över frågan. Av 
den anledningen avser revisorerna att granska kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och 
kommunalförbund. 

3.1. Uppdrag och syfte 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunstyrel-
sens uppsikt över kommunalförbund, gemensam nämnd och kommunens nämnder. 

Syftet med granskningen är att bedöma hur kommunstyrelsen har tolkat sitt uppdrag att ut-
öva uppsikt över nämnder och kommunalförbund samt hur uppsikten utövas. I granskningen 
ingår även att granska kommunstyrelsens rutiner för säkerställande att fullmäktiges beslut 
följs och blir verkställda. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Vilken strategi har kommunstyrelsen för sin uppsikt? 
 

 Hur övervakar kommunstyrelsen att nämnderna följer fullmäktiges mål och direktiv samt 
verkställer de beslut som fullmäktige har tagit? 

 
 Vilken uppsikt har kommunstyrelsen att kommunalförbunden arbetar i enlighet med för-

bundsordningar och andra direktiv? 
 

 Hur utövar kommunstyrelsen sin fortlöpande uppsikt? Vilken dialog finns mellan kom-
munstyrelse och nämnd samt kommunstyrelse och förbund?  

 
 Vilken återrapportering sker till fullmäktige? 

 
 Är kommunstyrelsens uppsikt ändamålsenlig och tillräcklig? 

 
 Vilka utvecklingsbehov föreligger? 
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3.2. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens ana-
lyser, slutsatser och bedömningar. Granskningen utgår från följande revisionskriterier:  

 Kommunallagen  

 Reglemente för kommunstyrelsen 

 Fullmäktiges mål och direktiv till nämnderna  

 Förbundsordningar och andra direktiv till kommunalförbunden 

3.3. Avgränsning 
Avgränsning görs till kommunalförbunden, överförmyndarnämnden som Ystads kommun har 
tillsammans med Sjöbo kommun samt samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbild-
ningsnämnden. 

3.4. Metod och genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer med ekonomichefen, 
kanslichefen, förbundschefer (3) och förvaltningschefer (2). 

3.5. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

3.6. Projektorganisation och kvalitetssäkring 

Granskningen utförs av Irene Dahl. För kvalitetssäkring svarar Lars Eriksson.  
  
Utöver vår interna kvalitetssäkring får samtliga intervjuade möjlighet att komma med syn-
punkter på rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta 
fakta och uttalanden. 

3.7. Prövning av oberoende och integritet 

En prövning har skett av de sakkunnigas oberoende och integritet i relation till uppdraget och 
det har inte framkommit några omständigheter som strider mot att någon av medarbetarna 
ska kunna agera oberoende i denna granskning. Om skäl uppstår kommer en förnyad pröv-
ning av oberoendet att göras under granskningsarbetet. 
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4. Lagstiftning och kommunens mål/riktlinjer 

4.1. Kommunallagen (KL) 

Enligt KL1 ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap 17 och 18 § KL (hel- 
och delägda kommunala bolag) och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

 
Det framgår av kommentar till lagtexten2 att styrelsen har en särställning bland nämnderna 
eftersom att den har en ledande och samordnande roll. Med den ledande ställningen följer 
att den har till uppgift att skaffa sig överblick över hela kommunalförvaltningen. Styrelsen ska 
ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Dock ger kom-
munallagen inte styrelsen några extrema maktmedel. Uppsikten måste i princip anses vara 
avgränsad till rätten att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nöd-
vändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ingriper.  
 
Det är inte endast värdkommunens styrelse som ska ha uppsikt över en gemensam nämnd. 
Den uppgiften åligger respektive samverkande kommuns styrelse. Styrelsen ska också ha 
uppsikt över sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i samt över kommunal 
verksamhet som drivs av kommunala företag. Uppsiktsplikten gäller även delägda företag.  
 
Kommunstyrelsen har alltså en skyldighet att utöva löpande tillsyn, och styrelsen måste ut-
öva sin kontrollfunktion i någon omfattning även om det inte finns någon konkret anledning till 
granskning. Det är styrelsen som bestämmer formerna för hur tillsynen ska gå till.  

4.2. Uppdrag och direktiv från fullmäktige 

4.2.1. Reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för kommunstyrelsens arbete. Reglementet 
anger kommunstyrelsens uppgifter utöver vad som föreskrivs i kommunallagen. Av regle-
mentet kan bland annat utläsas att kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för-
valtningsorgan och har som sådant ett övergripande ansvar för att säkerställa att utveckling 
sker av den kommunala verksamheten (inklusive kommunalförbunden och de kommunala 
bolagen) och kommunens ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen ska bland annat: 
 

 leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av hela den kommunala verksamheten (kommunkoncernen), 

 
 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 

ekonomin efterlevs i den kommunala koncernen och att kommunens löpande förvalt-
ning handhas rationellt och ekonomiskt, 

 

                                                
1
 Kommunallagen, 6 kap, § 1 

2
 Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan 2011, Sveriges Kommuner och 

Landsting 
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 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och företag i den kom-
munala koncernen om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställ-
ningen är under budgetåret, 
 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag, som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, effektivitet, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen. 

4.2.2. Reglemente för Ystads-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Ystads och Sjöbo kommuner har från 2011-01-01 en gemensam överförmyndarnämnd. 
Kommunfullmäktige i Ystads och Sjöbo kommuner har antagit ett reglemente för nämnden. 
Ystad är värdkommun och nämnden ingår i kommunens organisation. 
 
Det framgår exempelvis av reglementet att: 
 

 Nämnden ska rapportera till fullmäktige i Ystads kommun hur verksamheten utveck-
las och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Sådan rapport ska 
inges till kommunstyrelsen i Ystad i samband med tertial 2. Nämnden ska i vidare i 
samband med kommunens samlade årsredovisning inlämna verksamhetsbeskrivning 
och jämförelse mellan budget och utfall. Rapporterna ska även skickas till Sjöbo 
kommun. 
 

 Nämnden ska 2 gånger årligen rapportera till fullmäktige vilka medborgarförslag som 
inte är avgjorda samt anledningen till detta. 
 

 Respektive kommuns kommunalråd får närvara vid nämndens sammanträden och 
delta i överläggningar, men inte i beslut. Undantag gäller beträffande myndighetsut-
övning mot enskild. 

4.2.3. Reglementen för barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden och samhälls-
byggnadsnämnden 

Samtliga reglementen innehåller uppdrag att nämnderna regelmässigt ska rapportera till 
kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas, hur resultat följs upp och utvärderas (kvali-
tetsredovisning), hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt i övrigt enligt 
nämndens anvisningar.  
 
Nämnderna ska i likhet med Ystads-Sjöbo överförmyndarnämnd redovisa icke avgjorda 
medborgarförslag till fullmäktige. Till skillnad från överförmyndarnämnden ska nämnderna 
fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag. 

4.2.4. Förbundsordningar 

Direktiv till kommunalförbundet lämnas främst genom förbundsordningen. Ett kommunalför-
bund är en egen juridisk person och huvudman för sin verksamhet. Genom kommunalför-
bund har medlemmarna frånhänt sig en uppgift som förbundet i stället ska svara för. Verk-
samheten styrs genom anvisningar och ramar som anges i förbundsordningen. Förbunds-
ordningen avgränsar uppdraget vilket innebär att förbundet inte kan påta sig andra uppgifter 
utan kan endast agera inom ramen. 
 



 

 
 
 

8 
 

Kommunstyrelsen i Ystad ska ha uppsikt över tre kommunalförbund.  
 
För Sydgym (Sydskånska gymnasieförbundet) finns en förbundsordning som är antagen 
2008 av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun Ystad, Sjöbo och Tomelilla. För-
bundet har till ändamål att tillhandahålla gymnasieutbildning till ungdomar som är bosatta i 
medlemskommunerna. 
 
Beträffande SÖRF (Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund) finns det vid granskningstillfäl-
let en gällande förbundsordning från 2006-01-01. Den avser samarbetet mellan kommunerna 
Skurup, Sjöbo, Skurup, Simrishamn och Ystad. Skurups kommun kommer att lämna samar-
betet från 2013-01-01 och en ny förbundsordning kommer att föreligga från den tidpunkten. 
Bastjänsten för SÖRF är att upprätthålla en för förbundsmedlemmarna gemensam rädd-
ningstjänst.  
 
YÖM (Ystad-Österlenregionens Miljöförbund) svarar för förbundsmedlemmarnas myndig-
hetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag 
ska fullgöras av kommunala miljönämnder. Förbundsordningen är antagen av medlems-
kommunernas fullmäktige 2008 (Ystad, Tomelilla och Simrishamn). 

Förbundsordningarna innehåller i stort samma skrivning beträffande förbundsmedlemmarnas 
möjlighet till uppsikt och insyn i verksamheten:  
 

 Innan beslut av principiell eller strategisk betydelse, eller som annars är av större vikt, 
fattas av direktionen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar och för-
bundsmedlemmarna ska beredas möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. Beträf-
fande Sydgym finns markeringen att om ny-, till- och ombyggnad ska ske till ett värde 
som överstiger 5 mkr ska sådant beslut föregås av samråd med samtliga förbunds-
medlemmar. 

 
 Varje förbundsmedlem, var för sig eller flera i förening, rätt att anhängiggöra ärenden 

i direktionen. 
 

 Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelse har rätt att begära in uppgifter, upplys-
ningar och yttranden från förbundet. Den skrivningen finns i förbundsordningen för 
Sydgym och YÖM men inte beträffande SÖRF. 
 

 Överläggningar ska ske mellan direktionen och förbundsmedlemmarna innan budget-
ram för verksamheten fastställs. 
 

 Ekonomisk rapportering ska lämnas till förbundsmedlemmarna minst två gånger per 
år, utöver rapportering av årsredovisning. SÖRF anger att ekonomisk rapportering 
ska ske varje kvartal utöver rapportering av årsredovisning. Den nya förbundsord-
ningen för SÖRF anger att rapportering ska ske varje tertial. 
 

I förbundsordningen för Sydgym står att respektive förbundsmedlem har möjlighet att kalla 
företrädare för förbundet för informationsutbyte. 
 
Det är intressant att notera att den nya förbundsordningen för SÖRF innehåller en punkt om 
samråd. För att betona medlemskommunernas roll som ägare ska ett medlemsforum bildas 
bestående av medlemskommunerna och direktionen. Ystads kommun ska kalla till minst två 
möten årligen med medlemsforumet. 
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5. Kommunstyrelsens uppsikt 

5.1. Strategier för uppsikten 

Kommunstyrelsen har sedan flera år arbetat med att utveckla uppsikten. Tidigare fanns en 
”strategisk agenda” vilken skapades efter koncernbildningen. Den strategiska agendan var 
enligt de intervjuade ett sätt för kommunstyrelsen att få ett system för den fortlöpande upp-
sikten och innebar att kommunstyrelsen regelbundet bjöd in en nämnd eller ett kommunalt 
bolag för att informera om verksamheten. De intervjuade påtalar att den strategiska agendan 
var ett lyft för kommunstyrelsens uppsikt i förhållande till hur det var tidigare. Emellertid blev 
det efter en tid snarlika dragningar från exempelvis nämnderna varför styrelsen såg behov av 
en utveckling. Numera har dialogmöten införts som en utveckling av den strategiska agen-
dan.  
 
Dialogmöten innebär att kommunstyrelsen träffar varje nämnd och kommunalförbund minst 
en gång årligen enligt ett fastlagt program. Till mötet kallas nämndspresidiet, presidiet för 
direktionen och förvaltningschef/förbundschef samt ansvarig ekonom. Enligt de intervjuade 
har uppsikten skärpts och utvecklats genom dialogmöten. I samband med mötet ska nämn-
den/direktionen redogöra för: 
 

 Allmänna tillståndet, nulägesbeskrivning/analys 
 Måluppfyllelse utifrån nya mål- och resultatstyrningsmodellen (gäller endast nämn-

derna) 
 Aktuella jämförelser (ex Öppna jämförelser) ska redovisas 
 Ekonomin 
 Personalen och arbetsmiljön 
 Miljöfrågorna 
 Framtiden, bl.a. vilka större aktiviteter som planeras det närmaste året. 

 
Om det finns särskilda frågor eller åtgärdsprogram som kommunstyrelsen vill följa upp efter 
dialogmötet kallas nämnden eller förbundet till ytterligare möten.  
 
Tidigare var det enligt de intervjuade mest fokus på ekonomi och mål i kommunstyrelsens 
uppsikt. Uppfattningen är att kommunstyrelsen över tiden har breddat sin uppsikt och den 
omfattar i dag exempelvis jämförande statistik i förhållande till andra kommuner, arbetsmiljö-
frågor och miljöfrågor. 

5.1.1. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen har ett strategiskt och systematisk arbetssätt när det 
gäller uppsikten genom dialogmöten. Därtill finns det en behovsstyrd och situationsanpassad 
uppsikt utifrån specifika frågor eller avvikelser. Det är positivt att kommunstyrelsen över tiden 
har arbetat med utveckling av uppsikten från strategisk agenda till dialogmöten. Positivt är 
också att det numera finns ett årligt program som visar hur kommunstyrelsen avser att arbeta 
med frågan. 
 
Emellertid ser vi att det är angeläget att kommunstyrelsen definierar och klargör sitt ansvar 
för uppsikten. Det skapar tydlighet för nämnder, bolag och kommunalförbund om varför upp-
sikten utövas samtidigt som kommunstyrelsen tydliggör sin egen roll i frågan. 
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5.2. Uppsikt över nämnderna 

Kommunstyrelsen har uppsikt över nämndernas verksamhet, inklusive den gemensamma 
överförmyndarnämnden, på flera olika sätt. Den gemensamma överförmyndarnämnden, för 
vilken Ystads kommun är värdkommun, hanteras precis som vilken annan nämnd i kommu-
nen. Överförmyndarnämnden står även under uppsikt från kommunstyrelsen i Sjöbo. 
 
Dialogmöten 
Kommunstyrelsen har haft dialogmöten med samtliga nämnder 2012 enligt ett fastlagt pro-
gram. I samband med dialogmöte med barn- och utbildningsnämndens och samhällsbygg-
nadsnämnden redovisade nämnderna en befarad och betydande ekonomisk avvikelse i för-
hållande till budget. Kommunstyrelsen har enligt de intervjuade varit noga med att hålla upp-
sikt över hur nämnderna har hanterat frågan. Båda nämnderna har varit kallade till extra mö-
ten hos kommunstyrelsen för att redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt om de gett effekt.  
 
Särskilda möten utifrån specifika frågor 
Kommunstyrelsen har särskilda möten med nämnder utifrån specifika frågor eller avvikelser. 
En nämnd kan också kallas till kommunstyrelsen för att styrelsen vill informera sig i en speci-
fik fråga 
 
Fortlöpande uppföljning genom tertialrapporter och årsredovisning 
Kommunstyrelsen följer upp nämndernas måluppfyllelse och följsamhet till målen genom 
tertialrapporterna. Tertialrapporten redovisar också nämndernas ekonomiska utfall i förhål-
lande till budgeten.  
 
Beträffande nämndernas måluppfyllelse förs ständiga diskussioner om hur målen är formule-
rade och hur de ska följas upp. Det pågår enligt de intervjuade en ständigt sökande efter ”en 
intressant träffyta”.  
 
Analysdagar inför budgetarbetet 
Inför budgetarbetet anordnas analysdagar som en upptakt till arbetet. Vid den dagen redovi-
sas det gångna året. Det görs också en genomgång av de olika nämndernas verksamhets-
områden och de framtida utmaningar som de står inför. Vid analysdagarna deltar kommun-
styrelsens arbetsutskott, representanter från alla partier i fullmäktige och nämndspresidier. 
Till analysdagarna inbjuds även kommunalförbunden för att presentera sin verksamhet. En-
ligt de intervjuade ger analysdagarna viktig information till kommunstyrelsens uppsikt och det 
förs diskussioner om verksamheternas inriktningar och ekonomi. 
 
Protokoll  
Kommunalförbundens protokoll översänds till kommunstyrelsen men så sker inte beträffande 
nämndernas protokoll. Nämndernas protokoll finns tillgängligt på nätet. Är det något som 
kommunstyrelsen särskilt behöver veta från ett nämndssammanträde översänds ett proto-
kollsutdrag som rör ärendet.  
 
Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningars/nämnders och bolags interna kontrollarbete. 
Däremot har ingen sådan information delgetts eller efterfrågats från kommunalförbunden. 
 
De intervjuades bedömning är att kommunstyrelsen har en god lägesuppfattning beträffande 
nämnderna. 
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5.2.1. Vår bedömning 

Kommunstyrelsen har uppsikt över nämndernas verksamhet på flera olika sätt. Vår samman-
fattande bedömning är att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig och tillräcklig uppsikt över 
nämnderna. 

5.3. Uppsikt över kommunalförbunden 

Kommunstyrelsen har till uppgift att ha uppsikt över kommunalförbunden på motsvarande 
sätt som över nämnder och kommunala bolag. Främst handlar uppsikten om direktionens 
följsamhet till förbundsordningen. Vid avvikelser från förbundsordningen ska kommunstyrel-
sen rapportera till fullmäktige, det är bara kommunfullmäktige som kan ge direktiv till förbun-
den. 
 
Det kan konstateras att kommunstyrelsen håller uppsikt över förbunden. Genom intervjuer 
och kommunstyrelsens protokoll konstateras följande uppsikt 2012: 
 

 Dialogmöten enligt fastställt program från kommunstyrelsen. Samtliga förbund är un-
der hösten kallade till sådant möte. 
 

 Förbunden medverkar vid analysdagarna och redogör för sin respektive verksamhet 
som en avstamp inför budgetarbetet. 
 

 Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har vid flera kommunstyrelse-
sammanträden rapporterat från möten med Sydgyms medlemskommuner.  

 
 Kommunstyrelsens ordförande har också informerat kommunstyrelsen från möte med 

de nya medlemmarna i räddningstjänstförbundet. 
 

 Miljöförbundets ekonomiska situation har varit en fråga för kommunstyrelsen under 
perioden.  
 

 Ekonomichefen har informerat kommunstyrelsen från möte med medlemskommuner-
na i räddningstjänstförbundet och vad som framkommit i den utredning som gjorts be-
träffande SÖRF.  
 

 Tertialrapporter och årsredovisningar har överlämnats till kommunstyrelsen. 
 

 Kommunalförbundens verksamhet och ekonomi finns med i Ystads kommuns kon-
cernövergripande årsredovisning och budget. 
 

 Regelbundet har de tre kommunalförbunden översänt sina direktionsprotokoll till 
kommunstyrelsen.  
 

 Kommundirektören i Ystads kommun har tagit initiativ till kvartalsvisa träffar med för-
bundscheferna. Vid de kvartalsvisa träffarna kommer gemensamma frågor att disku-
teras och eventuellt förmedlas vidare till kommunstyrelsen genom kommundirektören. 

5.3.1. Erfarenheter från Sydgym 

Erfarenheten är att dialogen mellan kommunstyrelsen i Ystad och Sydgym har förbättrats 
över tiden och samma gäller beträffande de medlemsmöten som regelbundet genomförs 
med medlemskommunerna. Det är kommunalråd, oppositionsråd och ekonomichefer som 
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träffas när det är medlemsmöten och det som framkommer vid dessa möten förs tillbaka till 
respektive kommunstyrelse. Medlemsmöten äger rum ca 1 gång per månad. 
 
Förbundschefen blir emellanåt inbjuden till kommunstyrelsen i Ystad för att presentera Syd-
gyms verksamhet och ekonomi. Vid ett tillfälle har chefen också blivit inbjuden till Ystads 
kommunfullmäktige för att lämna en redogörelse för verksamheten. 
 
Förbundsordningen anger att förbundet ska bedriva gymnasieverksamhet, i övrigt saknas 
direktiv/uppdrag som anger vad medlemmarna förväntar sig och kräver av verksamheten. 
Enligt förbundsdirektören behövs ett klarläggande av vad medlemmarna vill med Sydgym 
och ett tydligt uppdrag beträffande gymnasieskolans utveckling och inriktning kopplat till de 
ekonomiska förutsättningarna, dvs. ett klargörande av vad som krävs och förväntas av skol-
verksamheten. Det påtalas att tydliga uppdrag och viljeinriktningar är särskilt angeläget när 
förbundet innevarande år har ett betydande ekonomiskt underskott vilket främst beror på att 
befintlig gymnasieverksamhet inte är anpassad efter förändringar i elevantalet. 
 
Enligt förbundschefen är det önskvärt med en årlig genomlysning av förbundsordningen ex-
empelvis i samband med budgetdiskussionen. En sådan genomlysning innebär att medlem-
marna omprövar direktivet/uppdrag och lämnar ett tidsanpassat uppdrag. 
 
Enligt förbundschefen pågår en utveckling av medlemmarnas uppsikt från att huvudsakligen 
ha fokuserat på ekonomi till att alltmer omfatta verksamheten, inklusive kvaliteten. 

5.3.2. Erfarenheter från YÖM 

Förbundet har haft två dialogmöten med kommunstyrelsen i Ystad under 2012, däremot ing-
et med övriga medlemmars kommunstyrelser. Kommunstyrelsen i Ystad uppges vara intres-
serad av YÖM och angelägna att följa utvecklingen samt hur förbundet arbetar.  
 
Under året har dialogen med kommunstyrelsen i Ystad haft fokus på det ekonomiska under-
skottet och de åtgärder som vidtagits för att få ekonomin i balans. Exempelvis har beman-
ningen diskuterats liksom förbundets förmåga att ta betalt för nerlagd tid. Medlemmarna har 
bidragit med extra medel under två år för att få balans i ekonomin. 
 
Direktionens ordförande och förbundschefen är med på Ystads kommuns analysdagar för att 
presentera förbundets verksamhet innan budgetarbetet påbörjas. En verksamhetsplan har 
tagits fram inom YÖM som tydliggör förbundets uppdrag som främst är myndighetsutövning 
inom miljöområdet. 

5.3.3. Erfarenheter från SÖRF 

Under de senast åren har det varit turbulens inom SÖRF. Uppsägningstiden för Skurups 
kommuns medlemskap i förbundet har varit 3 år och det uppges ha varit svårt att planera 
verksamheten under tiden. Efter uppsägningen från Skurup har många ägarmöten ägt rum 
och SÖRF:s verksamhet har varit föremål för en utredning. Det har också funnits förberedel-
ser inför en eventuell likvidation men den frågan löstes genom en förhandlingslösning i juni 
2012. Skurup kommun kommer att lämna förbundet 2013-01-01. En ny förbundsordning har 
tagits fram som gäller från samma datum.    
 
 
Förbundet har besparingskrav på 9 mkr för år 2013/2014 och det är ett beslut som har tagits 
av medlemskommunerna och enligt uppgift ”över huvudet på direktionen”. Besparingskravet 
anses svårlöst och har skapat oro bland de anställda. Liksom Sydgym efterlyser SÖRF ett 
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tydligt uppdrag i förbundsordningen som klargör verksamhetens omfattning och innehåll 
kopplat till de ekonomiska förutsättningarna. Tydlighet efterlyses beträffande vad medlem-
marna vill med förbundet och vilka förväntningar och krav som finns på den verksamhet som 
ska levereras. Ett tydligt uppdrag ger klarhet beträffande vilken nivå som ska finnas på rädd-
ningstjänstverksamheten samt vilka verksamhetsdelar som måste finnas respektive vilka 
som kan klippas bort/minskas för att genomföra besparingskrav.  
 
Uppfattningen är att det finns brist på dialog mellan direktionen och medlemskommunernas 
fullmäktige. Kommunstyrelsen bör enligt intervjuerna vara länken däremellan och initiera så-
dana möten.  
 
Det påtalas också att medlemmarna bör vara mer aktiva när det gäller att kalla till ägarmö-
ten. Regelbundna ägarmöten behövs exempelvis för dialog beträffande förbundets ekonomi 
och verksamhet. Hittills har ägarmöten genomförts efter behov och initiativ från direktionens 
ordförande och förbundschefen. 

5.3.4. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i Ystad har uppsikt över kommunalförbunden men vi 
ser också att uppsikten kan utvecklas. Uppsikten över förbundsordningens styrande och 
verksamhetsutvecklande förmåga kan stärkas liksom uppsikten över att förbundens uppdrag 
och ekonomi balanserar. Det finns önskemål från de intervjuade i SÖRF och Sydgym om 
tydligare styrning och uppdrag från medlemmarna vilket är något som kommunstyrelsen i 
uppsikten behöver ta fasta på och förmedla till fullmäktige.  
 
Ett tydligt uppdrag/direktiv från medlemmarna till direktionen underlättar direktionens styrning 
och uppföljning av verksamheten. Det underlättar också för direktionen att fatta beslut om 
vilken verksamhet som ska klippas bort eller vilka kvalitetskrav som ska släppas. Den frågan 
hänger särskilt i luften när det gäller SÖRF och skapar oro bland chefer och medarbetare. 

5.4. Personunion och ordförandeträffar 

Det kan konstateras att det finns personunion mellan kommunalförbundens direktioner och 
kommunstyrelsen samt mellan granskade nämnder och kommunstyrelsen. Det betyder att 
det lämnas informell information till kommunstyrelsen om arbetet inom nämnder och förbund. 
Personunionen fritar inte kommunstyrelsen från uppsiktsplikten. 
 
Regelbundet träffas nämndsordförande och kommunstyrelsens ordförande för överläggning-
ar i s.k. ordförandemöten. I samband med dessa möten utbyts information vilket möjliggör 
uppsikt. Inga tjänstemän medverkar vid ordförandemöten. 

5.5. Återrapportering till KF 

5.5.1. Tertialrapport med uppföljning av ekonomi och måluppfyllelse 

Tertialrapporter avseende nämnders och kommunalförbunds ekonomi och måluppfyllelse 
redovisas fortlöpande till kommunfullmäktige.  Tonen har skärpts från fullmäktige beträffande 
kommunstyrelsens redovisning av måluppfyllelsen. I samband med fullmäktigemötet i okto-
ber återremitterades en fråga om måluppfyllelse i tertial 2 eftersom fullmäktige inte var nöjd 
med redovisningen.  
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5.5.2. Verkställighet av beslut 

Revisorerna genomförde en granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut 2006. I den 
granskningen kunde det konstateras att det fanns fullmäktigebeslut som delvis blev verkstäl-
la och beslut som glömdes bort. 
 
Kommunstyrelsen tillsammans med kanslichefen har sedan dess tagit fram ett system för 
uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Sammanställningen över verk-
ställigheten av fullmäktiges beslut redovisas vid varje fullmäktigemöte. Listan skickas ut med 
kallelsen och bifogas till fullmäktiges protokoll. Uppföljningslistan innehåller följande punkter: 

 Beslutsdatum 

 Ärende 

 Verkställighetsåtgärd 

 Klart senast 

 Ansvarig/anmärkning 

 Status 
 
Uppföljningslistorna ger viktig information till kommunstyrelsen i uppsikten över verksställig-
het av fullmäktiges beslut samtidigt som fullmäktige genom listorna kan följa hur verkställig-
heten framskrider. Förvaltningsledningsgruppen gör också avstämningar med stöd av upp-
följningslistorna.  
 
Uppföljningen av KF:s beslut sker i dag manuellt. Ett nytt ärendehanteringssystem håller på 
att implementeras och enligt de intervjuade kan systemet underlätta hanteringen av uppfölj-
ningslistor framöver.  

5.5.3. Vår bedömning 

Det sker en fortlöpande återrapportering till fullmäktige genom främst tertialrapporter och 
årsredovisningar. 
 
Verkställigheten av fullmäktiges beslut följs fortlöpande upp genom uppföljningslistor vilket är 
positivt. Uppföljningslistorna underlättar påtagligt kommunstyrelsens uppsikt samtidigt som 
fullmäktige får en rapportering av hur verkställigheten framskrider. 
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6. Utveckling 

Enligt de intervjuade är det angeläget att kommunstyrelsens uppsikt fortlöpande utvecklas. 
Inför år 2013 kommer en utvärdering att göras av kommunstyrelsens uppsikt 2012 och hur 
uppsikten har fungerat genom dialogmöten och möten utifrån särskilda frågor och åtgärds-
program. Syftet är att ta tillvara på det som fungerat bra och förändra/utveckla det som inte 
fungerat på ett önskvärt sätt. Därmed kommer uppsikten att befinna sig i ett systematiskt 
förbättringsarbete. 

6.1. Vår bedömning 

Det är positivt att kommunstyrelsen kommer att utvärdera sitt arbete med att hålla uppsikt 
vilket är en viktig utgångspunkt för ett systematiskt förbättringsarbete. Vårt förslag är att upp-
sikten över kommunalförbunden får en särskild fokusering i utvärderingen av uppsikten 2012. 
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7. Våra slutsatser och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig och såvitt vi 
kan bedöma tillräcklig uppsikt över nämnderna. Vi kan också konstatera att kommunstyrel-
sen har uppsikt över kommunalförbunden men att uppsikten kan utvecklas. Det gäller främst 
uppsikten över förbundsordningens styrande förmåga beträffande vad som ska uppnås inom 
förbunden. Uppdraget till förbunden uppfattas i dag vara för vagt och försvårar för direktionen 
att styra och anpassa verksamheten. Det gäller särskilt beträffande verksamhetens inrikt-
ning, omfattning och kvalitet.   

Under 2012 har dialogmöten ersatt den tidigare strategiska agendan. Kommunstyrelsen 
genomför också uppföljningsmöten utifrån särskilda frågor och åtgärdsprogram. Vi kan ge-
nom protokoll och intervjuer konstatera att kommunstyrelsen regelbundet har träffat och följt 
upp nämnderna och kommunalförbunden. Kommunstyrelsen har även en fortlöpande uppsikt 
över verkställigheten av fullmäktiges beslut genom s.k. uppföljningslistor. 

Sammantaget är vår bedömning att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig uppsikt men 
uppsikten över förbundsordningarnas styrande förmåga behöver särskild fokusering. Det är 
positivt att kommunstyrelsen avser att utvärdera sitt arbete med uppsikten 2012 vilket är en 
bra utgångspunkt för ett systematiskt förbättringsarbete. 

Svar på revisionsfrågorna: 

 Vilken strategi har kommunstyrelsen för sin uppsikt? 
 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen har ett strategiskt och systematisk arbetssätt när det 
gäller uppsikten genom dialogmöten. Därtill finns det en behovsstyrd och situationsanpassad 
uppsikt utifrån specifika frågor eller avvikelser. Det är positivt att kommunstyrelsen över tiden 
har arbetat med utveckling av uppsikten.  
 
Emellertid ser vi att det är angeläget att kommunstyrelsen definierar och klargör sitt ansvar 
för uppsikten. Det skapar tydlighet för nämnder, bolag och kommunalförbund om varför upp-
sikten utövas samtidigt som kommunstyrelsen tydliggör sin egen roll i frågan. 
 
 Hur övervakar kommunstyrelsen att nämnderna följer fullmäktiges mål och direktiv samt 

verkställer de beslut som fullmäktige har tagit? 
 
Kommunstyrelsen följer upp och har uppsikt över nämndernas verksamhet på flera olika sätt. 
Exempelvis genom dialogmöten, särskilda möten utifrån specifika frågor, analysdagar samt 
fortlöpande uppföljning genom tertialrapporter och årsredovisning. Andra sätt att följa upp 
nämnderna är genom de s.k. uppföljningslistorna som redovisar verkställigheten av fullmäk-
tiges beslut. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig och såvitt 
vi kan bedöma tillräcklig uppsikt över nämnderna. 

 
 Vilken uppsikt har kommunstyrelsen att kommunalförbunden arbetar i enlighet med för-

bundsordningar och andra direktiv? 

Kommunstyrelsen har uppsikt över förbunden genom dialogmöten, medlemsmöten, tertial-
rapporter och årsredovisningar samt protokoll som översänds till kommunstyrelsen. Trots det 
är vår bedömning att kommunstyrelsens uppsikt över förbunden kan utvecklas och stärkas.  
 



 

 
 
 

17 
 

Kommunstyrelsen bör enligt vår uppfattning stärka uppsikten över förbundsordningens sty-
rande förmåga. Det är också angeläget att kommunfullmäktige får en återkoppling på hur 
förbundsordningen förmår styra verksamheten. Enligt vår bedömning bör förbundsordningen 
fungera som ett ”uppdragsbrev” till direktionen. Uppdraget till förbundet och medlemmarnas 
viljeinriktning beträffande vad som ska uppnås bör tydligt framgå av uppdragsbre-
vet/förbundsordningen. Otydlighet skapar problem i verksamhetsstyrningen. Det blir särskilt 
svårt när besparingar ska göras och det saknas ett tydligt uppdrag beträffande vad ägarna 
kräver och förväntar sig av verksamhetens omfattning, innehåll och kvalitet. 
 
 Hur utövar kommunstyrelsen sin fortlöpande uppsikt? Vilken dialog finns mellan kom-

munstyrelse och nämnd samt kommunstyrelse och förbund?  
 

Den fortlöpande uppsikten över nämnder och förbund sker i budgetprocessen, tertialrappor-
teringen och årsredovisningen.  
 
Dialogen sker genom främst dialogmöten och analysdagar samt när kommunstyrelsen kallar 
in nämnd eller förbund för en specifik fråga. 

 
 Vilken återrapportering sker till fullmäktige? 
Ett system har tagits fram för uppföljning av verkställighet av fullmäktiges beslut vilket är po-
sitivt. Det möjliggör för kommunstyrelsen att hålla uppsikt över verkställigheten samtidigt som 
fullmäktige kan följa verkställigheten. Återrapportering sker vid varje fullmäktigemöte. 
 
Återrapportering sker fortlöpande till kommunfullmäktige genom tertialrapporter där redogö-
relser lämnas för måluppfyllelse och ekonomi. Det kan konstateras att tonen från fullmäktige 
har skärpts beträffande återrapportering av måluppfyllelsen vilket ställer tydliga krav på 
kommunstyrelsens uppsikt. Exempelvis återremitterades rapportering beträffande beskriv-
ning av måluppfyllelse till kommunstyrelsen i samband med fullmäktigesammanträdet i okto-
ber.  

 
 Är kommunstyrelsens uppsikt ändamålsenlig och tillräcklig? 
Vår bedömning i stort är att kommunstyrelsens uppsikt är ändamålsenlig och tillräcklig beträf-
fande nämnderna. Det finns uppsikt över kommunalförbunden men vi bedömer att kommun-
styrelsens uppsikt över förbundsordningarnas styrande förmåga kan utvecklas.  
 
 Vilka utvecklingsbehov föreligger? 
Det är angeläget att kommunstyrelsens uppsikt utvärderas årligen för ett systematiskt förbätt-
ringsarbete. Enligt intervjuer som gjorts i samband med granskningen kommer en sådan ut-
värdering att ske beträffande uppsikten 2012 vilket är positivt. Vi förslår att uppsikten över 
kommunalförbunden får en särskild fokusering i samband med utvärderingen. 
 
Ystad den 11 december 2012 

 

Iréne Dahl 

Ernst & Young  
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8. Intervjuade 

Följande personer har intervjuats i samband med granskningen: 
 
Marcus Nilsson, ekonomichef 
Kristina Rosberg, kanslichef 
Kerstin Wulff, förvaltningschef 
Christer Olofsson, förvaltningschef 
Carina Barthel, förbundschef 
Tom Setterwall, förbundschef 
Kenth Jagerborn, förbundschef 
 
 


