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1. Sammanfattning 

 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat om förbe-
redelserna inför gymnasieskolans återinförande i den kommunala organisationen sker på ett 
korrekt och ändamålsenligt sätt. Granskningen avser revisionssåret 2013 och fokuserar på 
vilka förberedelser som har gjorts inför den 1 januari 2014 då den nya förbundsordningen för 
Sydskånska gymnasieförbundet (Sydgym) trädde i kraft. Vår sammanfattande bedömning är 
att förberedelserna inför 2014 har varit otillräckliga. Kommunstyrelsen har enligt vår uppfatt-
ning fokuserat på de ekonomiska aspekterna av en förändrad förbundsordning och inte i till-
räcklig grad beaktat de skoljuridiska aspekterna.  
 
Vi har gjort följande bedömningar utifrån revisionsfrågorna:  
  

 Enligt vår bedömning har frågan om vad den nya förbundsordningen får för konse-

kvenser för huvudmannaskapet för gymnasieverksamheten inte blivit belyst på ett till-

räckligt sätt.  

 Vi bedömer det som en brist att det saknas en tydlig beskrivning och konsekvensana-

lys av vilka ansvarsområden som förs över till kommunen per den 1 januari 2014.  

 Enligt vår bedömning borde kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt ha på-

pekat för Sydskånska gymnasieförbundet att dess delegationsordning måste revide-

ras i enlighet med den nya förbundsordningen. En sådan revidering hade tydliggjort 

vilka beslutsärenden som förbundet inte längre ska hantera och som därmed måste 

beslutas av en kommunal nämnd/styrelse eller införlivas i dess delegationsordning. 

 Att kommunstyrelsens delegationsordning inte har reviderats inför den 1 januari 2014 

ser vi som en avsevärd brist.  

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: 
 
 Kommunstyrelsen måste prioritera det återremitterade ärendet om var ansvaret för 

gymnasieskolan ska placeras så att det så snart som möjligt kan beslutas av kommun-
fullmäktige och införlivas i ett reglemente.  

 Kommunstyrelsen måste vid övertagande av ansvarsområden, som kommunstyrelsen 
har för avsikt att låta tjänstemän besluta om, revidera sin delegationsordning så att det 
klart anges vilken beslutanderätt som delegeras, till vem beslutanderätten överlåts 
samt i vilka ärenden som vidaredelegering är tillåten. 

 Kommunstyrelsen måste tillse att det på rätt beslutsnivå inom Ystads kommun fattas 
beslut om regler och riktlinjer inom de ansvarsområden som kommunen övertog från 
Sydskånska gymnasieförbundet per den 1 januari 2014.   

 Kommunstyrelsen måste säkerställa att kompetens inom gymnasiefrågor finns att 
tillgå.   

 Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt över kommunalförbund säker-

ställa direktionens följsamhet till förbundsordningen. I detta bör ingå att säkerställa att 

direktioner efter fattade beslut om förnyad förbundsordning genomför nödvändiga för-

ändringar.       
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund  

 
Gymnasieverksamheten som för närvarande bedrivs av Sydskånska gymnasieförbundet 
(Sydgym) kommer att inordnas i den kommunala organisationen från och med 2016. Det har 
fattats beslut om en ny förbundsordning som gäller från och med 2014-01-01 och som inne-
bär att förbundet är huvudman för den gymnasieskole- och gymnasiesärskoleverksamhet 
som bedrivs på Parkgymnasiet och Österportgymnasiet. Vidare har en ny ersättningsmodell 
införts som innebär att medlemskommunerna ersätter förbundet för den egna kommunens 
elever som går i förbundets skolor enligt självkostnadsprincipen.  
 
Revisorerna gör bedömningen att det råder otydligheter kring huvudmannaskap, ekonomiska 
frågor samt utföraransvar för gymnasieverksamheten och vill genomföra en granskning för 
att förvissa sig om att beslutsprocessen är transparant och ändamålsenlig.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om förberedelserna inför gymnasieskolans återinförande 
i den kommunala organisationen sker på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. 
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har frågan om huvudmannaskapet för gymnasieverksamheten hanterats på ett korrekt 
sätt utifrån gällande lagar och förordningar? 

 Är samtliga aspekter av ansvarsförhållanden och åtaganden utredda, tydliggjorda och 
säkerställda?  

 Vilka riskanalyser är gjorda och har några åtgärder vidtagits utifrån identifierade risker? 
 Är det ekonomiska ansvaret redovisat och tydliggjort samt förankrat i ekonomiska styrdo-

kument samt den kommunala budgeten? 
 Vilken beredskap finns i den kommunala organisationen för att hantera gymnasiefrågorna 

efter den 1 januari 2014?  
 

2.3. Revisionskriterier  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 

 Skollagen 

2.4. Metod och genomförande  

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervju med kommundirektör, ekonomichef 
och Sydskånska Gymnasieförbundets gymnasieförbundsdirektör. 
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3. Fattade beslut med anledning av gymnasieskolans framtida or-
ganisatoriska hemvist 

 

3.1. Förbundsordning 

Enligt skollagen 1 kap 2 § är kommuner huvudmän för bl.a. gymnasieskola och gymnasie-
särskola. Enligt skollagen 1 kap 8 § ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs i 
enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av skol-
lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. I varje 
kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 
skollagen. För en sådan nämnd gäller det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen.  
 
Ystads kommun har tidigare lämnat över vården av den kommunala angelägenheten att vara 
huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan till Sydskånska Gymnasieförbundet. 
Under 2013 fattade kommunfullmäktige i Ystads kommun beslut (2013-05-16, § 94) om en 
ny förbundsordning för Sydskånska gymnasieförbundet att gälla från och med den 1 januari 
2014 till och med den 31 december 2015. Tabellen nedan åskådliggör skillnaderna mellan 
den tidigare förbundsordningen och den nu gällande förbundsordningen avseende huvud-
mannaskapet. 
 
Tidigare förbundsordning: 
 

Ny förbundsordning, gällande fr om 2014-01-01: 

§ 3 Ändamål 
Förbundet har till ändamål att tillhandahålla inom 
Förbundsmedlemmarna bosatta ungdomar gymnasi-
eutbildning. 
Förbundsmedlemmarna lämnar till Förbundet över 
vården av den kommunala angelägenheten att vara 
huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärsko-
lan. Förbundet övertar kommunernas ansvar enligt 
skollagens och gymnasieförordningens m.fl. bestäm-
melser om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
för ungdomars utbildning efter avslutad grund-
skola/grundsärskola fram till dess ungdomarna om-
fattas av bestämmelserna för kommunal vuxenut-
bildning. Förbundsmedlemmarna avstår från att bed-
riva den verksamhet som enligt denna Förbundsord-
ning anförtros Förbundet. 
Förbundet svarar inte för hemkommuns skyldighet 
att informera sig om icke skolpliktiga ungdomars 
sysselsättning. 
Förbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslut-
ning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa verk-
samheter ska finansieras genom avgifter och ersätt-
ningar.  
Förbundet ska söka samverkan med andra utbild-
ningsanordnare för att säkerställa att utbildnings-
verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. Sam-
verkan bör regleras i samverkansavtal. 

§ 3 a Ändamål 
Förbundets ändamål är att:  

 erbjuda ungdomar en bra gymnasie- och 

gymnasiesärskoleundervisning 

 erbjuda ungdomar utbildning på högskole-

förberedande och yrkesprogram  

 erbjuda ungdomar introduktionsprogram 

 vara huvudman för gymnasiesärskolan och 

gymnasiet på Parkgymnasiet och Österport-

gymnasiet i Ystad 

§ 3 b Omfattning 
Förbundet är huvudman för den gymnasieskole- och 
gymnasiesärskoleverksamhet som bedrivs på Park-
gymnasiet och Österportgymnasiet i Ystad. 
Sjöbo kommun är huvudman för den gymnasieverk-
samhet som bedrivs på Malenagymnasiet i Sjöbo. Vid 
utvidgning av respektive skolas programutbud, efter 
den 31 december 2013, ska samråd ske mellan Gym-
nasieförbundet och Sjöbo kommun. Huvudmännen 
förbinder sig att ej starta upp eller bedriva konkurre-
rande verksamhet.  
Gymnasieförbundet hanterar ej förbundsmedlem-
marnas informationsansvar (Skollagen 29 kap 9 §) och 
Förbundsmedlem kan själv bedriva introduktionsut-
bildning. 
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3.1.1. Ersättningsmodell 

Av ärendebeskrivningen som förelåg då kommunfullmäktige i Ystads kommun fattade beslut 
om förbundsordningen framgår följande bakgrund:   
 

Medlemskommunerna i Sydskånska gymnasieförbundet, Ystad, Sjöbo och Tomelilla kommuner, har enats om 
att förbundet ska omvandlas till ett produktionsförbund med en ny finansieringsmodell från och med 2014-01-
01. En ny förbundsordning har arbetats fram och avser gymnasial utbildning på Parkgymnasiet och Öster-
portsgymnasiet i Ystad.  

 
I förbundsordningen beskrivs den nya ersättningsmodellen på följande sätt:  
 
§ 11 Ersättningsmodell 
Förbundsmedlemmarna ersätter Förbundet för den egna kommunens elever som går i Förbundets skolor 
enligt självkostnadsprincipen. Betalning görs månadsvis utifrån antalet elever den 15:e varje månad. Ersätt-
ning för juli respektive augusti utgår med samma belopp som för september.  
Vid beräkning av respektive elevpeng per program, enligt självkostnadsprincipen, är målsättningen att ersätt-
ningen ska följa kommunernas kostnadsutveckling avseende pris- och löneökning. I övrigt gäller att nivån för 
elevpengen totalt sett inte ska överstiga Skånesnittet. Vid bedömning av rimligheten i elevpengen ska jämfö-
relser avseende lärartäthet, lokal- och totalkostnad göras med jämförbara utbildningar, vilket utgör en del av 
den ekonomiska styrningen.  
Inackorderingsbidrag samt dagliga resor till och från respektive skolenhet beslutas av och betalas av elevens 
hemkommun. Kostnader för elever som går i friskola eller i annan kommuns skola beslutas och betalas av 
elevens hemkommun. 

3.1.2. Våra kommentarer 

Kommunalförbund är en egen juridisk person och huvudman för sin verksamhet. Genom att 
bilda ett kommunalförbund frånhänder sig medlemmarna uppgifter som förbundet i stället ska 
svara för. I förbundsordningen ska ändamålet med förbundet beskrivas. Det måste tydligt 
anges vilken kompetens som överförs till kommunalförbundet så att det klart framgår vad 
kommunen respektive kommunalförbundet ansvarar för. Varje ändring av kompetensfördel-
ningen måste beslutas genom ändring av förbundsordningen av samtliga medlemmar. 
 
Den nya förbundsordningen för kommunalförbundet Sydgym innebär två stora förändringar: 
dels en ny finansieringsmodell, dels förändringar avseende huvudmannaskapet. Tidigare har 
Ystads kommun lämnat över sitt ansvar enligt skollagens och gymnasieförordningens m.fl. 
bestämmelser om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan till förbundet. Den nya förbunds-
ordningen innebär att förbundet är huvudman endast för den gymnasieskole- och gymnasie-
särskoleverksamhet som bedrivs på Parkgymnasiet och Österportgymnasiet i Ystad. Det 
innebär att Ystads kommun återtar en betydande del av huvudmannaskapet. 

3.2. Förslag om revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-23, § 152, att föreslå kommunfullmäktige att anta föl-
jande reglementsändring: 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter, exklusive de som överlämnats till 
Sydskånska gymnasieförbundet i enlighet med gällande förbundsordning, inom det offentliga skolväsendet 
vad gäller gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan.  
Kommunstyrelsen ska inom ovannämnda områden fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande 
författningar såsom skollagen (2010:800), förordningen (1970:340) om skolskjutsning samt gymnasieförord-
ningen (2010:2039). 
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Av ärendebeskrivningen framkommer följande:  
 
Sydskånska gymnasieförbundet omvandlas till ett produktionsförbund med ny finansieringsmodell fr o m 
2014-01-01. Gymnasieförbundets enda ersättning från medlemskommunerna blir en ”elevpeng” som ska 
täcka elevens direkta utbildningskostnader. Kostnader för elever som går på friskola eller i annan kommuns 
skola betalas av elevens hemkommun. Inackorderingsbidrag samt dagliga resor till och från respektive skolen-
het beslutas av och betalas av elevens hemkommun. Hemkommunen kommer även ha ansvar för t ex antag-
ning av elever, utredning och placering i särskola, tilläggsbelopp och introduktionsutbildningar.  
Med anledning av förändringen måste dessa uppgifter fördelas i nämnd/styrelse i kommunens organisation.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-21, § 179 att återemittera ärendet till kommunstyrel-
sen för att få ytterligare belysning på var ansvarsfrågorna för gymnasiet ska ligga i framtiden. 
Kommunstyrelsen behandlade inte ärendet i december 2013 och inte heller i januari 2014.   
 
Det framgår av intervjuer att förvaltningen har gjort bedömningen att en revidering av regle-
mentet inte är nödvändig. Detta mot bakgrund av att det i gällande reglemente för kommun-
styrelsen under rubriken övriga uppgifter fastställs att kommunstyrelsen ska:  
 

- Bevaka och följa frågor som rör kommunens intressen inom Sydskånska Gymnasieförbundet 

samt Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 

- I övrigt ha hand om förvaltningen av de kommunens angelägenheter, som inte tillkommer el-

ler uppdragits åt annan nämnd. 

3.2.1. Våra kommentarer 

Kommunen, dvs kommunfullmäktige, är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärsko-
lan. I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens upp-
gifter enligt skollagen. Från och med den 1 januari 2014 fullgör kommunalförbundet Sydgym 
vissa uppgifter medan resterande uppgifter ska fullgöras av nämnd/nämnder inom Ystads 
kommunala organisation. Enligt vår bedömning borde frågan om ansvarsfördelningen ha 
varit färdigbehandlad innan den 1 januari 2014, dvs kommunstyrelsen borde ha prioriterat 
det återremitterade ärendet.  
 
Det bör enligt vår bedömning med tydlighet framgå vilken nämnd som ansvarar för och full-
gör kommunens uppgifter, exklusive de som överlämnats till Sydskånska gymnasieförbundet 
i enlighet med gällande förbundsordning, inom det offentliga skolväsendet vad gäller gymna-
sieskolan inklusive gymnasiesärskolan. Det är enligt vår bedömning inte tillräckligt att hän-
visa till formuleringen i kommunstyrelsens reglemente om att kommunstyrelsen i övrigt ska 
ha hand om förvaltningen av de kommunens angelägenheter, som inte tillkommer eller upp-
dragits åt annan nämnd.  

3.3. Avtal om köp av administrativa tjänster 

I den nya förbundsordningen för Sydgym ingår följande skrivning om administrativa tjänster:  
 
§ 3 c Övriga uppgifter 
Om Förbundsmedlem så önskar kan förbundet åta sig att administrera gymnasieantagning samt att admini-
strera interkommunal ersättning, ersättning till friskolor samt inackorderingsbidrag och resor, enligt särskilt 
avtal. 
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Ystads kommun och Sydskånska gymnasieförbundet ingick i december 2013 ett avtal om 
köp av administrativa tjänster. Detta efter det att kommunstyrelsen 2013-12-18, § 188, beslu-
tat att godkänna avtalet för undertecknande. Avtalet gäller löpande, dock längst till och med 
2015-12-31 då gymnasieförbundet upphör. Uppsägningstiden är sex månader och avtalet 
kan endast sägas upp av Ystads kommun.  
 
I avtalet beskrivs Sydgyms åtaganden på följande sätt:   
 

Förbundets åtaganden 
Förbundet ska utföra följande arbetsuppgifter relaterade till Kommunens ansvar för vissa gymnasiefrågor. 
Förbundet ska för Kommunen:  

1. Hantera gymnasieelevernas resor  

1a.  Administrera inackorderingstillägg 
2. Hantera tilläggsbelopp till gymnasieelever 

3. Hantera placering i gymnasiesärskola 

4. Säkerställa att de lagstadgade utredningar som fordras för placering i gymnasiesärskolan är ge-

nomförda 

5. Vara samverkanspart med antagningsenheten i Trelleborg 

6. Vara samverkanspart med Kommunförbundet Skåne avseende antagningssystemet, IKE-

systemet, och portalen Skanegy 

7. Hantera Kommunens IKE avseende gymnasieskolan 

8. Samverkan med Kommunen avseende kommunens informationsansvar 

9. Hantera lagstadgad introduktionsutbildning 

10. Sammanställa relevant information för uppföljning och budget. Rapporter ska lämnas efter 

Kommunens behov. 

 
 

Avtalet innehåller följande text om beslutsfattande: 
 
Beslutsfattande 
Kommundirektören, eller den kommundirektören utser, fattar de beslut som ankommer på skolkommunen 
Ystad avseende punkterna 1-10 ovan. I de fall det kan befaras att det kan uppstå en intressekonflikt mellan 
Sydskånska Gymnasieförbundet och Ystads kommun, vid handläggningen av de uppdrag som detta avtal om-
fattar, så lämnas ärendet över till kommundirektören för beslut. En intressekonflikt kan t.ex. uppstå i de fall 
Sydskånska Gymnasiet gör en framställan till Ystads kommun om ekonomisk ersättning.  

 
Kommunen ersätter förbundet med 500 000 kr per år för ovanstående tjänster. Kommunen 
står därutöver för de kostnader som uppstår för de IT-system som fordras, enligt punkt 6 
ovan, för att utföra ovanståede tjänster.  
 
Kommunstyrelsen/Ledning och Utveckling har inte för avsikt att bygga upp någon egen kom-
petens inom gymnasieområdet under övergångsperioden fram till 1 januari 2016 då förbun-
det upphör. Av intervjuer framgår att kommundirektören har för avsikt att anställa en person 
som är anställd vid Sydskånska gymnasieförbundet några timmar per vecka för att attestera 
beslut som rör gymnasieverksamheten, som exempelvis skolskjuts och inackorderingsbi-
drag. Om intressekonflikt kan uppstå ska kommundirektören attestera. Avsikten är att uppda-
tera attestordningen så att detta tydliggörs. Vid sakgranskningen framgår att en rektorsassi-
stent från gymnasieförbundet har anställts i kommunen och att behörighet för kontering och 
mottagningsattest har lagts upp i fakturasystemet. 
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3.4. Delegationsordning 

Kommunstyrelsens delegationsordning har inte reviderats inför 2014. I gällande delegations-
ordning är inte någonting delegerat utifrån bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har 
meddelats med stöd av skollagen eller bestämmelser rörande gymnasie- och gymnasie-
särskolan som finns i andra författningar. Vid sakgranskningen av föreliggande rapport fram-
förs att vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 februari 2014 kommer ett ärende avse-
ende ”delegation av beslutbefogenhet till kommundirektören avseende vissa gymnasiefrågor” 
att behandlas.   
 
I Ystads kommuns årsredovisning 2012 framgår följande under avsnittet som handlar om 
Sydskånska gymnasieförbundet/framtid: ”Om kommunfullmäktige beslutar om ett nytt gym-
nasieförbund får det konsekvenser för medlemskommunerna då Sydskånska gymnasiet blir 
ett produktionsförbund och därmed inte har det myndighetsutövande som medlemskommu-
nerna tidigare uppdragit till förbundet.” Noterbart är att Sydskånska gymnasieförbundets de-
legationsordning inte heller har reviderats inför 2014. Detta ska enligt gymnasieförbundsdi-
rektören ske under vårterminen 2014. I gällande delegationsordning kvarstår ansvarsområ-
den som genom den nya förbundsordningen har flyttats från förbundet till kommunen.  
 
För gymnasieskolan kvarstår bl.a. följande ansvarsområden i Sydgyms delegationsordning: 
 

 
 

Ärende Delegat Lagrum Överklagande Vidaredelegat 

1.15 Gemensam antagningsorganisation Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 15 kap 14 §   

1.18 Stöd till inackordering Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 15 kap 32 § Förvaltnings-
rätten 

 

1.19 Insyn i fristående gymnasieskola Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 15 kap 32 §   

1.28 Yttrande från hemkommunen Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 16 kap 48 §   

1.29 Fastställande av interkommunal 
ersättning 

Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 16 kap 50 §   

1.30 Fastställande av ersättning till 
friskolor 

Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 16 kap 52-55 §   

1.66 Beslut om skolskjuts Gymnasieförbunds-
direktör 

SFS 2010:1250 2 §  Antagnings-
samordnare 

 
När det gäller gymnasiesärskolan kvarstår bl.a. följande ansvarsområden: 
 
 Ärende Delegat Lagrum Överklagande Vidarede-

legat 

2.1 Mottagande – tillhörighet till mål-
gruppen 

Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 18 kap 8 § Skolväsendets över-
klagandenämnd 

 

2.7 Hemkommunens ansvar, beslut 
om att vara överens med annan 
kommun som kan anta elever 

Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 19 kap 12 §   

2.10 Placering vid skolenhet Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 19 kap 19 § Skolväsendets över-
klagandenämnd 

 

2.11 Skolskjuts i hemkommunen Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 19 kap 20 § Förvaltningsrätten  

2.12 Skolskjuts i annan kommun än 
hemkommunen 

Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 19 kap 21 § Förvaltningsrätten  

2.13 Beslut om skolgång i fristående 
gymnasieskola 

Gymnasieförbunds-
direktör 

SL 19 kap 23 § Skolväsendets över-
klagandenämnd 
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3.4.1. Våra kommentarer 

Eftersom kommunfullmäktige inte har behandlat det återemitterade ärendet om var ansvars-
frågorna för gymnasiet ska ligga i framtiden har kommunstyrelsen formellt sett inte fått det 
uppdraget av fullmäktige. Kommunstyrelsen agerar dock som om den har fått uppdraget.  
 
Kommunstyrelsen har genom avtalet köpt administrativa tjänster. I avtalet beskrivs att kom-
mundirektören eller den kommundirektören utser ska fatta de beslut som ankommer kom-
munen samt handlägga ärenden som kan innebära en intressekonflikt mellan förbundet och 
kommunen. Av avtalet med förbundet framkommer således att kommunstyrelsen avser låta 
kommundirektören fatta bl.a. myndighetsbeslut avseende gymnasieskola och gymnasie-
särskola. Att kommunstyrelsens delegationsordning inte har reviderats inför den 1 januari 
2014 ser vi som en avsevärd brist. Om kommunstyrelsen uppfattar att den har fått ett nytt 
ansvarsområde och vill delegera sin beslutanderätt är det enligt vår bedömning nödvändigt 
att kommunstyrelsen reviderar sin delegationsordning så att det klart anges vilken beslutan-
derätt som delegeras, till vem beslutanderätten överlåts samt i vilka ärenden som vidarede-
legering är tillåten. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske på samma vis som vid öv-
riga delegationsbeslut.    
  
Kommunstyrelsen har uppsiktplikt över kommunalförbundet, vilken främst handlar om uppsikt 
över direktionens följsamhet till förbundsordningen Kommunstyrelsen har rätt att göra påpe-
kanden och lämna råd och anvisningar. Vid avvikelser ska kommunstyrelsen rapportera till 
kommunfullmäktige, eftersom det bara är kommunfullmäktige som kan ge direktiv till ett 
kommunalförbund. Enligt vår bedömning borde kommunstyrelsen påpekat att delegations-
ordningen måste revideras i enlighet med den nya förbundsordningen. En sådan revidering 
hade tydliggjort vilka beslutsärenden som förbundet inte längre ska hantera och som därmed 
måste beslutas av en kommunal nämnd/styrelse eller införlivas i den nämndens delegations-
ordning. 
 
Noterbart är också att förbundet i avtalet med kommunen åtar sig att administrera utredning 
och placering i gymnasiesärskolan, vilket inte finns med i förbundsordningen § 3 c. Även om 
förbundet genom avtalet åtar sig att administrera utredning och placering i gymnasiesärsko-
lan samt säkerställa att de lagstadgade utredningar som fordras för placering i gymnasie-
särskolan är genomförda är det kommunen som från och med den 1 januari ansvarar och 
beslutar i dessa frågor. Det har inom ramen för granskningen inte framkommit att kommun-
styrelsen har säkerställt att kompetens i frågorna finns inom förvaltningen. 

3.5. Regler för resor etc. 

På föredragningslistan inför kommunstyrelsens sammanträde den 27 november fanns ären-
det Regler för resor och inackorderingstillägg gymnasieskolan. Kommunstyrelsen beslutade 
2013-11-27, § 159, under rubriken ändringar i föredragningslistan att låta ärendet utgå.  
 
Enligt intervjuade har kommunen för avsikt att fortsätta i enlighet med de regler och riktlinjer 
som Sydskånska gymnasieförbundet tidigare har beslutat om.  

3.5.1. Våra kommentarer 

Enligt vår bedömning ska huvudmannen, dvs Ystads kommun, fatta beslut om regler och 
riktlinjer för de ansvarsområden som från och med årsskiftet tillhör kommunen. Förbundet 
ska därefter i sin administrativa handläggning av ärenden följa de regler och riktlinjer som 
kommunen har beslutat om.  
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3.6. Budget 2014 

I Ystads kommuns årsbudget för 2014 beskrivs gymnasieverksamheten under rubriken 
Kommunstyrelsen – Kommunalförbund på följande sätt:  
 

Sydskånska gymnasieförbundet är ett kommunalförbund där Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner 
ingår. I de budgeterade kostnaderna ingår samtliga kommunens kostnader för gymnasieverksamhet 
inkluderande kostnader för elever som valt att gå i annan skola utanför förbundet.  
Från och med 2014 gäller en ny förbundsordning. Förbundet övergår till att bli ett produktionsför-
bund med huvudmannaskap endast för de elever som är inskrivna på Österportsgymnasiet och 
Parkgymnasiet. Ersättningsmodellen till förbundet ändras till att baseras på en elevpeng per pro-
gram. Kommunerna får vidare ta över ansvaret för resor, inackorderingsbidrag, tilläggsbelopp, pla-
cering särskola, introduktionsutbildningar, antagning och interkommunala ersättningar. Kostnader 
för elever som går i friskola eller i annan kommuns skola ska beslutas och betalas av elevens hem-
kommun. Medlemmarna har enats om att förbundet ska upplösas 2015-12-31. Malenagymnasiet 
kommer från och med 1 januari 2014 att tas över av Sjöbo kommun.  
 
Budget och plan beskrivs på följande sätt:  
 

KOMMUNALFÖRBUND Budget 
2013 

Budget  
2014 

Plan 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Gymnasieverksamhet 98,7 98,4 98,4 98,4 98,4 

 
 
Kommunstyrelsen/Ledning och utveckling har i sin internbudget för 2014 specificerat följande 
avseende gymnasieverksamhet:  
 

Ram i plan och i RR 98 700 

Sydskånska Gymnasieförbundet 61 180 

Annan kommun (IKE) 9 643 

IKE ökning 1 000 

Enskild skola (bidrag) 20 782 

Inackorderingstillägg 216 

Skolskjutsar gym förb 2 298 

Skolskjutsar kommunen 500 

Antagning 500 

Tilläggsbelopp 1 100 

Impro elever 41 

Nationell idrottsutbildning 640 

Placering särskola  

Handläggning som köps av förbundet 500 

Ram 2014 98 400 

3.6.1. Våra kommentarer 

Enligt vår bedömning är de ekonomiska aspekterna av den nya förbundsordningen utredda 
och införlivade i kommunstyrelsens/ledning och utvecklings internbudget för 2014.  



 
 
 
 
 

11 
 
 

3.7. Jämförelse med grannkommuner 

I Tomelilla kommun, som i dessa frågor är i samma situation som Ystads kommun, har ären-
det hanterats på ett annat sätt. Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun beslutade 2013-12-
16, § 183 om följande komplettering av kommunstyrelsens reglemente:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för kommunstyrelsen kompletteras med följande: 
Gymnasieverksamhet 
8 A § 
Kommunstyrelsen ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter, exklusive de som överlämnats till 
Sydskånska gymnasieförbundet i enlighet med gällande förbundsordning, inom det offentliga skolväsendet 
vad gäller gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan. Kommunstyrelsen ska inom ovannämnda områden 
fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande författningar såsom skollagen (2010:800), förordningen 
(1970:340) om skolskjutsning samt gymnasieförordningen (2010:2039. 

 
Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun har vidare beslutat att dess delegationsordning kom-
pletteras med att skolchefen är delegat i beslut vad gäller interkommunal ersättning, inackor-
deringsbidrag, resor för gymnasieelever, antagning av elever, utredning och placering i 
särskola, tilläggsbelopp för gymnasieelever och introduktionsutbildningar. 

 
Sjöbo kommun övertog i samband med att den nya förbundsordningen för Sydskånska gym-
nasieförbundet antogs huvudmannaskapet för Malenagymnasiet. Mot bakgrund av att Sjöbo 
kommun den 1 januari 2014 övertar gymnasieansvaret samt huvudmannaskapet för Male-
nagymnasiet beslutade kommunfullmäktige i Sjöbo kommun, 2013-10-16, § 109, att familje-
nämnden ansvarar för gymnasieverksamheten från och med den 1 januari 2014 och att fa-
miljenämndens reglemente ändras i enlighet med detta. Familjenämnden beslutade den 19 
december 2013 att anta en delegeringsförteckning för gymnasieskolans verksamhet att gälla 
fr o m 2014-01-01. Familjenämnden har dessutom fastställt programutbud, priser samt regler 
för resor och inackorderingstillägg för gymnasieskolans elever.  
    

3.7.1. Våra kommentarer 

Vi konstaterar att i Tomelilla och Sjöbo kommuner har ansvaret för gymnasieverksamheten 
tydligt fördelats i de kommunala organisationerna. De nämnder som har fått ansvaret för frå-
gorna har beslutat att revidera sina delegationsordningar.  
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4. Sammanfattande bedömning 

 
Granskningens syfte är att bedöma om förberedelserna inför gymnasieskolans återinförande 
i den kommunala organisationen sker på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Granskningen 
avser revisionssåret 2013 och fokuserar på vilka förberedelser som har gjorts inför den 1 
januari 2014 då den nya förbundsordningen för Sydgym trädde i kraft. Vår sammanfattande 
bedömning är att förberedelserna inför 2014 har varit otillräckliga. Kommunstyrelsen har en-
ligt vår uppfattning fokuserat på de ekonomiska aspekterna av en förändrad förbundsordning 
för Sydgym och inte i tillräcklig grad beaktat de skoljuridiska aspekterna.     
 
Ur ett medborgarperspektiv är det väsentligt att det är tydligt vilken instans som ansvarar för 
och beslutar i myndighetsfrågor. I inledningen av 2014 är det för en medborgare inte tydligt 
vem som beslutar om exempelvis placering i gymnasiesärskola, vilket är ett ingripande över-
klagansbart myndighetsbeslut. En medborgare kan i den kommunala författningssamlingen 
inte finna att ansvaret för gymnasiefrågor är fördelat till styrelse eller annan nämnd, utan fin-
ner att det finns ett kommunalförbund i vars delegationsordning beslut om bl.a. placering i 
gymnasiesärskola är delegerat till gymnasieförbundsdirektören.    
 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

 
Har frågan om huvudmannaskapet för gymnasieverksamheten hanterats på ett korrekt 
sätt utifrån gällande lagar och förordningar? 
 
Enligt vår bedömning har frågan om vad den nya förbundsordningen för Sydgym får för kon-
sekvenser för huvudmannaskapet för gymnasieverksamheten inte blivit belyst på ett tillräck-
ligt sätt. Kommunen, dvs kommunfullmäktige, är huvudman för gymnasieskolan och gymna-
siesärskolan. I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommu-
nens uppgifter enligt skollagen. Från och med den 1 januari 2014 fullgör kommunalförbundet 
Sydgym vissa uppgifter medan resterande uppgifter ska fullgöras av nämnd/nämnder inom 
Ystads kommunala organisation. Enligt vår bedömning borde frågan om ansvarsfördelningen 
ha varit färdigbehandlad innan den 1 januari 2014, dvs kommunstyrelsen borde ha prioriterat 
det återremitterade ärendet.  
 
Eftersom kommunfullmäktige inte har behandlat det återemitterade ärendet om var ansvars-
frågorna för gymnasiet ska ligga i framtiden har kommunstyrelsen formellt sett inte fått det 
uppdraget av fullmäktige. Kommunstyrelsen agerar dock som om den har fått uppdraget.  
 
Det bör enligt vår bedömning i den kommunala författningssamlingen med tydlighet framgå 
vilken nämnd som ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter, exklusive de som överläm-
nats till Sydskånska gymnasieförbundet i enlighet med gällande förbundsordning, inom det 
offentliga skolväsendet vad gäller gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan. Det är enligt 
vår bedömning inte tillräckligt att hänvisa till formuleringen i kommunstyrelsens reglemente 
om att kommunstyrelsen i övrigt ska ha hand om förvaltningen av de kommunens angelä-
genheter, som inte tillkommer eller uppdragits åt annan nämnd.  
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Är samtliga aspekter av ansvarsförhållanden och åtaganden utredda, tydliggjorda och 
säkerställda?  
 
Vi bedömer det som en brist att det saknas en tydlig beskrivning och konsekvensanalys av 
vilka ansvarsområden som förs över till kommunen per den 1 januari 2014.  
 
Enligt vår bedömning borde kommunstyrelsen ha påpekat för Sydskånska gymnasieförbun-
det att dess delegationsordning måste revideras i enlighet med den nya förbundsordningen. 
En sådan revidering hade tydliggjort vilka beslutsärenden som förbundet inte längre ska han-
tera och som därmed måste beslutas av en kommunal nämnd/styrelse eller införlivas i dess 
delegationsordning. Beslut om den nya förbundsordningen fattades i maj 2013, och det fanns 
då gott om tid att hantera frågan inför årsskiftet 2013/2014. 
 
Att kommunstyrelsens delegationsordning inte har reviderats inför den 1 januari 2014 ser vi 
som en avsevärd brist. Om kommunstyrelsen uppfattar att den har fått ett nytt ansvarsom-
råde och vill delegera sin beslutanderätt är det enligt vår bedömning nödvändigt att kom-
munstyrelsen reviderar sin delegationsordning så att det klart anges vilken beslutanderätt 
som delegeras, till vem beslutanderätten överlåts samt i vilka ärenden som vidaredelegering 
är tillåten. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske på samma vis som vid övriga dele-
gationsbeslut.    
  
Enligt vår bedömning är det huvudmannen, dvs Ystads kommun, som ska fatta beslut om 
regler och riktlinjer för skolskjuts, inackordering, extraordinärt stöd mm som kommunen an-
svarar för från och med den 1 januari 2014. I nuläget administrerar Sydgym dessa ärenden 
utifrån regler och riktlinjer som förbundet antog under den tid då förbundet ansvarade för 
frågorna.  
 
 
Vilka riskanalyser är gjorda och har några åtgärder vidtagits utifrån identifierade ris-
ker? 
 
I samband med att kommunstyrelsen tecknade avtal om administrativa tjänster med Sydgym 
har risken för intressekonflikter uppmärksammats. I de fall där det kan befaras att det kan 
uppstå en intressekonflikt mellan parterna ska ärendet handläggas av kommundirektören. 
Som exempel på intressekonflikt anges de fall där förbundet gör en framställan till Ystads 
kommun om ekonomisk ersättning.  
 
 
Är det ekonomiska ansvaret redovisat och tydliggjort samt förankrat i ekonomiska 
styrdokument samt den kommunala budgeten? 
 
Enligt vår bedömning är de ekonomiska aspekterna av den nya förbundsordningen utredda 
och införlivade i kommunstyrelsens/ledning och utvecklings internbudget för 2014.  
 
 
Vilken beredskap finns i den kommunala organisationen för att hantera gymnasiefrå-
gorna efter den 1 januari 2014?  
 
Det har inom ramen för granskningen inte framkommit att kommunstyrelsen har säkerställt 
att kompetens i frågorna finns inom förvaltningen. 
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4.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer  

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: 
 
 Kommunstyrelsen måste prioritera det återremitterade ärendet om var ansvaret för 

gymnasieskolan ska placeras så att det så snart som möjligt kan beslutas av kommun-
fullmäktige och införlivas i ett reglemente.  

 Kommunstyrelsen måste vid övertagande av ansvarsområden, som kommunstyrelsen 
har för avsikt att låta tjänstemän besluta om, revidera sin delegationsordning så att det 
klart anges vilken beslutanderätt som delegeras, till vem beslutanderätten överlåts 
samt i vilka ärenden som vidaredelegering är tillåten. 

 Kommunstyrelsen måste tillse att det på rätt beslutsnivå inom Ystads kommun fattas 
beslut om regler och riktlinjer inom de ansvarsområden som kommunen övertog från 
Sydskånska gymnasieförbundet per den 1 januari 2014.   

 Kommunstyrelsen måste säkerställa att kompetens inom gymnasiefrågor finns att 
tillgå.  

 Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt över kommunalförbund säker-
ställa direktionens följsamhet till förbundsordningen. I detta bör ingå att säkerställa att 
direktioner efter fattade beslut om förnyad förbundsordning genomför nödvändiga för-
ändringar.       

 

 
 
Ystad den 25 februari 2014 
 
 
 
Ann-Mari Ek     Lars Eriksson  
EY    EY 
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Källförteckning 

 
 
Intervjuade 
 
Christel Jönsson, kommundirektör 
Marcus Nilsson, ekonomichef 
Kenth Jagerborn Bendz, gymnasieförbundsdirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


