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Svar till revisorerna på genomförd granskning av ansvarsfördelning mellan 

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté SÖSK och kommunstyrelsen gällande 

hantering av yttrande och skrivelser 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar besvara revisorernas rapport med att ge kommundirektören i uppdrag att 

ta fram rutiner för hur yttranden och skrivelser som tas upp i SÖSK ska hanteras. I uppdraget ingår att 

ta fram rutiner för politisk förankring, delegation och återrapportering. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Revisionen 2016-02-17 

Granskning av ansvarsfördelningen mellan SÖSK och kommunstyrelsen gällande hantering av 

yttrande och skrivelser, EY  

Sammanfattning av ärendet 

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

mellan SÖSK och kommunstyrelsen gällande hantering av yttrande och skrivelser.  

 

Med bakgrund av granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att ta fram rutiner kring 

hur yttranden och skrivelser där SÖSK företräder Ystads kommun ska hanteras. Uppdrag som 

överlåts på SÖSK bör formuleras så att politisk förankring, delegation och återrapportering 

upprätthålls. Dessutom bör kommunstyrelsens insyn i beslut som överlåtits till SÖSK tydliggöras. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna har gjort följande bedömningar: 

 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. 

 



Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar revisorerna 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 överlåtits till SÖSK. 

 

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK, har bland annat till uppdrag att vara samordnande 

mellan kommitténs medlemskommuner och har därvid att hävda sydöstra Skånes intressen gentemot 

regionala myndigheter och diskutera mellankommunala frågor. Genom att lämna gemensamma 

remissvar vill kommunerna i SÖSK nå målet att tala med en gemensam röst och därmed få större 

genomslag för sina synpunkter och önskemål.  

 

Hanteringen av gemensamma remissvar försvåras av att remisserna inte alltid skickas till respektive 

kommun och att remisstiden ofta är kort. Detta gäller främst remisser kopplade till 

infrastrukturfrågor. SÖSK har sammanträden fyra gånger per år och det finns inte alltid tid att 

förankra remissvaret i respektive kommun innan remisstidens utgång.  

 

Avsikten har varit att gemensamma yttranden skall godkännas av respektive kommunstyrelse samt att 

protokoll från SÖSK ska anmälas till kommunstyrelsen. Protokollen har tidigare anmälts men detta 

har fallit bort under senare år. I enstaka fall  har yttranden tidigare tagits upp för godkännande men 

ambitionen att samtliga yttranden ska godkännas har inte uppnåtts. 

 

Rutiner för hur yttranden och skrivelser som tas upp i SÖSK ska hanteras kommer att tas fram snarast 

liksom rutiner för politisk förankring, delegation och återrapportering. 

 

Kommunkansliet 

 

Kristina Rosberg 

Kanslichef 

 

 

Beslut skickas till: 

Ange mottagaren av beslutet. Återges direkt i protokollet. 

 


