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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystad 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. Vi har upptäckt två punkter i delegationsordningarna som vi bedömer 
skulle kunna strida mot kommunallagen, nämligen 7.2 i gymnasienämndens 
delegationsordning samt omdisponeringen av medel inom förvaltningens budgetram. Den 
sistnämnda återfanns i samtliga delegationsordningar bortsett från kulturnämndens 
delegationsordning. Vidare bedömer vi att det finns rutiner för anmälan av delegationsbeslut 
till nämnderna men att det vore lämpligt att samtliga nämnder upprättar skriftliga rutiner för hur 
anmälan ska ske för såväl de olika verksamhetsspecifika IT-systemen som andra 
tillvägagångssätt, till exempel pärmen som finns tillgänglig under sammanträdena.  
 
Vi bedömer att majoriteten av delegationsbesluten som anmäls sker i enlighet med 
nämndernas formkrav och att anmälan är utformad så att beslutet går att finna. Undantaget 
som granskningsresultaten har visat är anmälan av trafikenhetens delegationsbeslut till 
myndighetsnämnden. Socialnämnden har inte tydliggjort vilka formkrav som gäller avseende 
anmälan av delegationsbesluten i delegationsordningen. Vad avser nämndernas formkrav 
rekommenderar vi att det är lämpligt att ange både vem som ska anmäla beslut, till vem 
besluten ska anmälas och hur besluten ska anmälas i delegationsordningarna. Därutöver 
bedömer vi, med stor sannolikhet, mot bakgrund av granskningsresultaten att alla beslut som 
fattas på delegation inte återrapporteras.  Slutligen bedömer vi att det finns en struktur för 
återrapporteringen av övriga uppdrag till nämnderna.  

 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 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. 

 Samtliga granskade nämnder utom socialnämnden har angett formkrav för anmälan 

av delegationsbeslut i delegationsordningen. 

 Det finns en struktur för återrapportering av övriga uppdrag som nämnderna har 

beslutat om. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 föreslå kommunfullmäktige att förtydliga samhällsbyggnadsnämndens befogenheter 
avseende kommunens detaljplanering, 

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

 samordna upprättandet av enhetliga delegationsordningar för övriga nämnder. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4 

2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Delegeringens grundläggande syfte var att avlasta nämnderna i främst rutinärenden. I 1991 
års kommunallag vidgades dock det delegeringsbara området. Nämnderna får sedan dess 
själva besluta om delegering inom de ramar som lagen anger. Om nämnden vill delegera sin 
beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem 
beslutanderätten överlåts. Delegeringen kan framgå av en förteckning eller av särskilt beslut. 
Beslut som har fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnderna. Nämnderna 
bestämmer formerna för anmälan. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att undersöka hur styrningen av delegationen uttrycks i 
reglementen, delegationsordningar och övriga styrdokument samt hur anmälan sker av 
beslut fattade med stöd av delegation. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Lever nämndernas delegationsordningar upp till kommunallagens krav? 
 Finns det rutiner för dokumentation av delegationsbeslut och anmälan till nämnderna? 
 Anmäls delegationsbesluten till nämnderna i enlighet med nämndernas formkrav och är 

anmälan utformad så att beslutet går att finna? 
 Finns det en struktur för återrapportering av uppdrag som beslutats av nämnderna? 

2.3. Genomförande 

Granskningen har skett främst genom dokumentstudier. I granskningen har samtliga 
nämndprotokoll för perioden oktober 2015 till oktober 2016 granskats. Därutöver har en 
översyn av anmälda delegationsbeslut genomförts för att därefter gå djupare in i ett antal av 
de rapporter som tilldelats nämnden. En avgränsning har gjorts av de delegationsärenden som 
berör myndighetsutövning mot enskilda inom socialtjänsten. Granskningen har avsett 
samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, 
gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämnden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

5 

3. Revisionskriterier 

3.1. Kommunallagen 

Delegering från fullmäktige till nämnd 
Enligt 3 kap 10 § får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, förutom i de fall som framgår av 3 kap 9 §. 
Fullmäktige får inte lämna över beslutanderätten i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Enligt 3 kap 13 § får nämnderna besluta i frågor som rör förvaltningen 
och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha. Nämnderna beslutar även i 
frågor som fullmäktige har delegerat till dem.  
 
Delegering inom en nämnd 
Av 6 kap 33 § framgår att ”en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §.  
 
Anmälan av beslut 
Enligt 6 kap 35 § ska beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § anmälas till 
nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

3.2. Reglementen 

Reglementena utgår till stora dela från samma struktur. Inledningen är hämtat från 6 kap 32§ 
kommunallagen. Därefter tar reglementena fasta på nämndens verksamhetsidé och uppgifter 
som beskriver nämndens specifika ansvarsområden. Resterande delar av reglementet är 
liknande för samtliga nämnder och beskriver nämndernas ansvar och 
rapporteringsskyldighet, arbetsformer samt utskott och beredningar.  
 
Det enda reglementet som skiljer sig åt är samhällsbyggnadsnämnden.  Bland 
samhällsbyggnadsnämndens uppgifter framgår att nämnden ska fullgöra kommunens 
uppgifter vad avser fysisk planering(detaljplanering, områdesbestämmelse, trafikplanering, 
fastighetsplanering). Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige dessutom 
delegerats rätten att besluta i vissa grupper av ärenden. Delegationen från 
kommunfullmäktige avser antagande av detaljplan som upprättats enligt bestämmelserna i 
plan- och bygglagen om enkelt planförande samt av detaljplan som inte är av principiell 
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. 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 planförfarande1. 
 
Ingen av de granskade nämnderna har av kommunfullmäktige delgetts arbetsgivaransvar 
genom reglementet. Enligt kommunallagen2, med kommentarer och praxis, har nämnderna 
direkt av lagen en viss självständig beslutanderätt inom ramen för den förvaltande 
verksamheten. Exempel som lyfts fram är anställning av personal och besluta om vissa 
inköp. Det framgår i nämndernas delegationsordningar att personalärenden delegeras till 
förvaltningschef med rätt att vidaredelegera.  
 

                                                
1 För de detaljplaner som upprättats efter lagändringar som trädde ikraft 1 januari 2015 kallas enkelt 
planförfarande numera för standardförfarande. 
2 Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan 2011. 
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4. Granskningsresultat 

 

4.1. Överensstämmelse med kommunallagen 

4.1.1. Iakttagelser 

4.1.1.1 Delegationsordningar 

Strukturen för kommunens delegationsordningar ser olika ut mellan nämnderna. 
Delegationsordningarna som är mest lika varandra är samhällsbyggnadsnämnden, 
myndighetsnämnden och gymnasienämnden. Dessa tre delegationsordningar innehåller till 
stora delar samma inledande texter bland annat förklaringar till delegationens syfte, anmälan 
av beslut, vilka beslut som får delegeras och vilka som inte får delegeras. Barn- och 
utbildningsnämnden och kulturnämnden har betydligt mindre förklarande texter än vad 
ovanstående har men beskriver kortfattat syftet och regelverken kring delegationsrätten. Av 
de delegationsordningar som granskats är socialnämndens den skiljer sig åt mest bland 
annat genom att den inte har någon form av inledning eller förklarande text om 
delegationsordningen. Socialnämndens delegationsordning3 är även den mest omfattande 
och är uppdelad i två separata dokument. A-delen delegerar beslutanderätten till nämndens 
arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef. B-delen anger vilka ärenden som 
förvaltningschefen därefter delegerat vidare i förvaltningen.  
 
I myndighetsnämndens och gymnasienämndens delegationsordningar används siffror 
genomgående för beteckningen på ärenden, medan övriga delegationsordningar använder 
sig av bokstäver och siffror. Fastän myndighetsnämnden delar förvaltningen tillsammans 
med samhällsbyggnadsnämnden finns det skillnader avseende struktur på 
delegationsordningen. Väsentligt större skillnader gäller mellan gymnasienämndens, barn- 
och utbildningsnämndens och kulturnämndens delegationsordningar som också delar 
förvaltning, nämligen kultur- och utbildningsförvaltningen.  

4.1.1.2 Granskningsresultat avseende delegationsordningarna 

I denna del av rapporten lyfter vi fram punkter ur delegationsordningarna som vi har 
uppmärksammat inom ramen för granskningen. 
 
I gymnasienämndens delegationsordning under punkten 7.2 delegeras rätten att fatta beslut 
att stänga av en elev, bestämma tiden för avstängningen samt dess omfattning. Delegaten är 
förvaltningschef med rätt till vidaredelegering. Delegationsordningen hänvisar även till 5 kap 
17-20 §§ i skollagen. Skollagen som är en speciallagstiftning ger rektorn rätt att om någon av 
förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4 17 § är uppfyllda och beslutet är 
nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får rektorn besluta om 
omedelbar avstängning. Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 17 § tredje 
stycket gäller till dess huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en 
vecka. Om huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers 
säkerhet, får beslutet förlängas med ytterligare en vecka. Av kommunallagen, med 
kommentarer och praxis, framgår att avstängning av en elev är ett tydligt exempel på 

                                                
33 Varje del utgör cirka 50 sidor av delegationsärenden. 
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myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt som nämnden i sin helhet ska avgöra. 
 
Vi kan fastställa att i följande nämnders delegationsordningar lämnas rätten att fatta beslut 
om omdisposition av medel inom förvaltningens budgetram till förvaltningschefen: 

- Myndighetsnämnden punkt 6.5 under Avtal och ekonomi 
- Samhällsbyggnadsnämnden punkt 6.5 under Avtal och ekonomi 
- Gymnasienämnden punkt 6.4  under Avtal och ekonomi 
- Barn- och utbildningsnämnden G.4 under Övriga beslut 
- Socialnämnden B 1:9 under Ekonomi och avgifter 

I barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens delegationsordningar har även 
förvaltningschefen rätt att vidaredelegera beslutanderätten gällande omdisponering av medel 
inom förvaltningens budgetram. Socialnämnden har en något stramare skrivning nämligen 
”Besluta om omdisponeringar av budget inom nämndens verksamhetsområde med mindre 
påverkan på anslagsbindningen” till skillnad från övriga nämnder. Kulturnämnden har inte 
lämnat delegation på omdisposition av medel inom förvaltningens budgetram till 
förvaltningschefen. Enligt kommunallagen, med kommentarer och praxis, framgår att 
nämnden inte kan delegera att omdisponera medel inom av nämnden fastställd 
driftbudgetram då detta anses vara ett principiellt beslut. Vi har inte funnit några anmälda 
delegationsbeslut avseende omdisponering av medel i återrapporteringen till nämnderna i de 
delegationsrapporter som vi har tagit del av.  
 
I flera nämnders delegationsordningar ges delegation på beslut enligt bestämda regler eller 
riktlinjer. Exempel på detta är i kulturnämndens delegationsordning (D.1) arkivansvar med 
hänvisning till kulturnämndens arkivinstruktion eller (H.1) beslut om beviljande av 
arrangemangs- och projektbidrag till ideella föreningar enligt reglerna om kulturstöd. Även 
samhällsbyggnadsnämnden (4.6), gymnasienämnden (4.6), barn- och utbildningsnämnden 
(D.1) delegerar arkivansvaret och rätten att fatta beslut om gallring av allmänna handlingar 
och hänvisar till antagna arkivinstruktioner. Fler exempel på beslut som har delegerats utifrån 
antagna föreskrifter är samhällsbyggnadsnämndens (D.5) Beslut utifrån föreskrifter om 
avfallshantering i Renhållningsordningen, antagen av kommunfullmäktige, och (D.1) Bidrag 
till enskilda vägar, antagna regler för bidrag till enskilda vägar inom Ystads kommun av 
kommunfullmäktige. Socialnämndens delegering avseende (E 1:17) Träffa hyresavtal 
beträffande lägenheter för enskilda, ska också ske enligt riktlinjer. I barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning under ärendegruppen Q. Fritid finns flera 
delegeringar som hänvisar till fastställda bestämmelser och av nämnden fastställda normer.  
 
Samtliga nämnder har valt att i delegationsordningen ta med ordförandes möjlighet att fatta 
beslut om ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, enligt 
6 kap 36 § kommunallagen. Samtliga delegationsordningar har även kommenterat att 
sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.  

4.1.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det framgår av reglementena vilka verksamhetsområden och 
befogenheter nämnderna har. Vi bedömer dock att samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
avseende nämndens uppgifter och befogenheter kring kommunens detaljplanering skulle 
kunna förtydligas ytterligare. Vidare bedömer vi att det bör tydliggöras i reglementena om 
nämnderna har arbetsgivaransvaret för personalen som arbetar i verksamheten. Vi grundar 
bedömningen på att det framgår i nämndernas delegationsordningar att personalärenden 
delegeras till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. Ett tillägg avseende 
arbetsgivaransvaret skulle bidra till en ökad stringens mellan reglementena och 



 
 
 

8 

delegationsordningarna. För de nämnder som delar på en förvaltning bör det också framgå 
vilken nämnd som har arbetsgivaransvaret. 
 
Utifrån nämndernas reglementen har vi inte kunnat påvisa att nämnderna skulle ha delegerat 
beslutsrätt utöver deras befogenheter givna av kommunfullmäktige.  
 
Vi bedömer att en gemensam struktur mellan nämndernas delegationsordningar är att 
föredra. För närvarande har samhällsbyggnadsnämndens, gymnasienämndens och 
myndighetsnämndens delegationsordningar till stora delar samma struktur medan övriga 
nämnders delegationsordningar skiljer sig åt. Vår bedömning är att en enhetlig struktur skulle 
underlätta för organisationen men framför allt för externa aktörer och invånarna som vill ta 
del av kommunens styrande dokument.   
 
Det är viktigt att delegationsordningar inte strider mot vad som står i lag. Gällande punkten 
7.2 i gymnasienämndens delegationsordning bedömer vi att delegationen inte stämmer 
överens med lagstiftningen. Vidare bedömer vi att samtliga nämnder som avses i 
granskningen, bortsett från kulturnämnden, bör förtydliga på vilket sätt omdisponeringen av 
medel inom förvaltningens budgetram inte är ett principiellt beslut som bör fattas av 
nämnden. Att delegera rätten att omdisponera medel inom förvaltningen, skulle kunna vara 
oförenligt med kommunallagen. 
 
När det finns riktlinjer, förordningar eller bestämmelser för övervägandena, likt de exemplen 
som redovisades under iakttagelserna ovan, skulle vissa av dessa kunna antas vara 
verkställande åtgärder. Gränsen mellan verkställighet och delegering är inte helt given men 
ett kännetecknande för beslut är bland annat att det föreligger alternativa lösningar, och att 
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. När det saknas utrymme 
för självständiga bedömningar som till exempel turordningsregler i förskola eller 
avgiftsdebitering enligt fastställda taxa. 
 
Ordförandes kompletterande beslutanderätt regleras redan i kommunallagen och behöver 
därmed inte regleras ytterligare i delegationsordningen. Anmälan till nämnden vid 
nästkommande sammanträde av ordförandebeslut regleras också av kommunallagen. Att 
delegera beslutanderätten till ordförande genom delegationsordningen är inte ett formellt fel. 
Det kan även underlätta uppföljningen av sådana beslut när de ingår i delegationsordningen.  

4.2. Rutiner för dokumentation av delegationsbeslut och anmälan till nämnderna 

4.2.1. Iakttagelser 

Nämndernas rutiner för dokumentation av delegationsbeslut och anmälan till nämnderna 
varierar till viss del. Huruvida rutinerna är dokumenterade varierar också mellan nämnderna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämnden har en 
upprättad rutin som kallas för ”Instruktion för anmälan av delegeringsbeslut” framtagen av 
tjänstemän 2015-02-23. Instruktionen föreskriver att delegationsbeslut, även av 
förvaltningschefen vidaredelegerade, ska anmälas till nämnden genom att de i anmälan till 
nämndens protokoll anges med datum, ärendemening, beslutsinnehåll, vem som delgetts 
beslutet samt delegat. Instruktionen beskriver hur delegater ska gå till väga för att anmäla 
delegationsbeslut till nämnden genom ärendehanteringssystemet Evolution.  
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Socialnämnden arbetar delvis utifrån rutinen som beskrivs ovan men avviker från rutinen 
avseende beslut på delegation som rör enskilda brukare exempelvis beslut om insatser enligt 
LSS, ekonomiskt bistånd med flera. Sådana beslut redovisas genom att respektive avdelning 
skriver ut listor från nämndens verksamhetsspecifika IT-system4 över månadens beslut som 
sätts in i en pärm. Pärmen är tillgänglig för nämndens ledamöter under sammanträdet. I 
tjänsteskrivelsen till socialnämnden står angivet vilka sorters beslut som finns i listorna och 
som nämnden ska godkänna rapporteringen av.  
 
Myndighetsnämnden har en instruktion som kallas för expediering av bygglov/anmälan – 
delegationsbeslut. Instruktionen beskriver hur delegater ska gå till väga bland annat 
avseende dokumentationen, registrering i ärendehanteringssystemet Byggreda, 
expedieringen till berörda instanser och förvaring av delegationsprotokollet. Vi har inte tagit 
del av någon skriftlig instruktion för myndighetsnämnden avseende delegationsbeslut som 
ska anmälas genom kommunens ärendehanteringssystem Evolution. Arbetssättet är att 
delegater anmäler via Evolutionen eller meddelar nämndsekreteran som i sin tur anmäler 
delegationsbesluten genom Evolutionen. 
 
Kulturnämnden har inte en dokumenterad instruktion avseende dokumentation av 
delegationsbeslut och anmälan till nämnden. Arbetssättet är att vid ett delegationsbeslut 
upprättas en skrivelse, exempelvis efter en inkommen ansökan från en förening. 
Delegationsbesluten samlas i en pärm av förvaltningssekreteraren och pärmen finns 
tillgänglig under nästkommande nämndsammanträde.  

4.2.2. Bedömning 

Vi menar att skriftliga rutiner för dokumentation och anmälan är ett bra sätt att säkerställa att 
samtliga delegater har information om tillvägagångsättet. Vi bedömer att instruktionen som 
samhällsbyggnadsnämnden, gymnasienämnden och barn- och utbildning har upprättat 
tydligt beskriver hur anmälan av delegationsbeslut ska ske i ärendehanteringssystemet. 
Socialnämnden använder sig av samma instruktion till de delegationsbeslut som registreras i 
Evolution. Vi har inte tagit del av något skriftlig rutin som beskriver anmälningsförfarandet när 
det kommer till andra verksamhetsspecifika IT-systemen som användas inom 
socialnämnden. Kulturnämnden och myndighetsnämnden har inga skriftligt upprättade 
rutiner för anmälan av delegationsbeslut. Vi rekommenderar att även dessa nämnder bör 
upprätta skriftliga instruktioner för tillvägagångssättet. 
 

4.3. Granskning av anmälda delegationsbeslut 

4.3.1. Iakttagelser 

I kulturnämndens och barn- och utbildningsnämndens delegationsordningar står angivet att 
”delegationsbeslut – även av förvaltningschefen vidaredelegerade – anmäls till nämnden 
genom att de i anmälan till nämndens protokoll månadsvis anges med datum, 
ärendemening, beslutsinnehåll, vem som delgetts beslutet samt delegat. Beslut efter 
vidaredelegation från förvaltningschefen ska också anmälas till förvaltningschef”. 
 
I samhällsbyggnadsnämndens, gymnasienämndens och myndighetsnämndens 
delegationsordningar står angivet att ”samtliga beslut som har fattats med stöd av delegation 

                                                
4 Till exempel IT-systemen ProCapita och ISOX. 
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från nämnden ska anmälas till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Alla 
beslut som har fattats med stöd av vidaredelegation från förvaltningschef ska först anmälas 
till förvaltningschef och sedan till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Vid 
anmälan av delegationsbeslut är det viktigt att man genom nämndens protokoll kan 
identifiera varje delegationsbeslut med hänsyn till bl.a. möjligheten att överklaga besluten 
och för att delegationsbeslut ska kunna vinna laga kraft.” Det finns ingen liknande 
formulering i socialnämndens delegationsordning. 
 
Samtliga nämndprotokoll mellan oktober 2015 till oktober 2016 har granskats för att se om 
delegationsbeslut anmäls enligt bestämmelser i delegationsordningarna. Vid varje 
nämndsammanträde har delegationsbeslut anmälts, bortsett från två tillfällen i 
gymnasienämnden. Delegationsbesluten anmäldes inte vid dessa tillfällen dels för att 
delegationsordningen hade reviderats och nämnden skulle fatta beslut om den reviderade 
delegationsordningen, dels för att ett nämndsammanträde blev inställt. Framställningen av 
anmälan i nämndernas protokoll skiljer sig åt. I kulturnämndens protokoll står skrivet vilka 
delegationsbeslut som anmälts med specifika benämningar medan i barn- och 
utbildningsnämndens, gymnasienämndens och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 
framgår det inte alls vilka delegationsbeslut som anmälts. I myndighetsnämndens och 
socialnämndens protokoll framgår vilka grupper av ärenden som anmälts till nämnden.  
 
För att få en tydligare bild om vilka delegationsbeslut som anmäls till nämnderna har vi 
granskat rapporterna som anmäls till nämnden. Vi har gjort en avgränsning när det kommer 
till anmälda beslut till socialnämnden som avser myndighetsutövning mot enskilda. 
Framställningen nedan ser olika ut med anledning av att det inte tydligt framgår vilka 
ärendegrupper i delegationsordningarna som avses i rapporterna som delges till nämnderna.  
 
Kulturnämndens anmälda beslut på delegation 
Nedanstående tabell redovisar samtliga beslut som redovisats till nämnden från oktober 
2015 till oktober 2016. 
  

Beteckning Ärende Antal 
beslut 

C1 Anställa och entlediga personal 6 

G1 Brådskande ärenden ordförandebeslut 2 

H1 Beviljade arrangemangs- och projektbidrag till ideella föreningar enligt 
reglerna om kulturstöd 

7 

H5 Förvärv och mottagande av gåvor och donationer 1 

H6 Beslut om tillfällig stängning i förekommande fall av nämndens 
verksamhetsområden 

1 

H7 Beslut om avgiftsfria dagar på muséerna enskilda dagar vid behov 7 

 Totalt antal anmälda delegationsbeslut 24 

 
Utifrån ovanstående tabell kan man fastlägga att inga delegationsbeslut som avser 
exempelvis avtal eller upphandling bör ha fattats under granskningsperioden. 
 
Gymnasienämndens anmälda beslut på delegation  
Nedanstående tabell redovisar samtliga beslut som redovisats till nämnden från oktober 
2015 till oktober 2016. Gymnasienämnden samt barn- och utbildningsnämnden har valt att 
kategorisera ärendegrupper i ärendehanteringssystemet Evolution vilket möjliggör att ta fram 
statistik över anmälda delegationsbeslut.  
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Beteckning Ärendegrupp Antal beslut 

3 Brådskande ärenden 1 

5 Personalärenden  126 

6 Avtal och ekonomi 10 

7 Gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan 35 

9 Arbetsmarknadsfrågor 1 

A Övergripande frågor 5 

 Totalt antal anmälda delegationsbeslut 178 

 
Totalt 178 delegationsbeslut har anmälts till nämnden under perioden. Majoriteten av 
ärenden har avsett personalärenden, vilka har utgjorts av tillsatta tjänster inom 
verksamheterna. Inga ytterligare delegationsbeslut än de som redovisas i tabellen ovan har 
anmälts till nämnden. Mot bakgrund av resultatet bör inga beslut på delegation ha fattats 
under granskningsperioden inom ärendegrupperna administrativa ärenden och kommunal 
vuxenutbildning.  
 
I gymnasienämndens delegationsordning finns inte någon ärendegrupp som heter 
övergripande frågor eller som har beteckningen A. I delegationsrapporterna som vi har 
granskat återfinns inte heller några delegationsbeslut med kategoriseringen övergripande 
frågor. Hur ärenden som inte finns delegerade kan anmälas har vi inte kunnat utröna. 
 
Under granskningsperioden har ett beslut fattats på delegation gällande 
arbetsmarknadsfrågor. I gymnasienämndens delegationsordning som vi har tagit del av 
framgår dock inte vilka beslutsbefogenheter nämnden har delegerat inom området 
arbetsmarknadsfrågor då förteckningen saknas i dokumentet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens anmälda beslut på delegation  
Nedanstående tabell redovisar samtliga beslut som redovisats till nämnden från oktober 
2015 till oktober 2016. 
 

Beteckning Ärendegrupp Antal beslut 

C Personaladministration 75 

E Kansli 1 

F Svar på skrivelser 1 

G Övriga beslut 7 

I Fritidsverksamhet 2 

J Förskoleverksamhet 20 

K Förskoleklass 1 

L Grundskola 20 

Q Fritid 32 

 Totalt anmälda delegationsbeslut 159 

 
Totalt 159 delegationsbeslut har anmälts till nämnden under perioden. Majoriteten av 
ärenden har avsett personalärenden, vilka har utgjorts av tillsatta tjänster inom 
verksamheterna. Inga ytterligare delegationsbeslut än de som redovisas i tabellen ovan har 
anmälts till nämnden. Mot bakgrund av tabellen ska inga beslut på delegation därmed ha 
fattats under granskningsperioden inom bland annat ärendegrupperna avtal, upphandlingar 
och grundsärskola.  
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Socialnämndens anmälda beslut på delegation 
Delegationsbeslut avseende myndighetsutövning mot enskilda skrivs ut från nämndens 
verksamhetsspecifika system och samlas i en pärm. Rutinen är att pärmen med listorna tas 
med till nämndsammanträdena och att ledamöterna har möjlighet att titta igenom dem på 
plats. Utöver dessa redovisas tillsatta tjänster genom att de upprättade avtalen anmäls till 
nämnden samt genom en lista i Excel. Därutöver anmäls övriga delegationsbeslut via 
kommunens ärendehanteringssystem Evolution. Se tabellen nedan över antalet anmälda 
delegationsbeslut till nämnden via Evolution. Mötet i december 2015 blev inställt och 
delegationsbesluten redovisades vid nämndsammanträdet i januari 2016.  
 
Vi har tagit del av samtliga rapporterade delegationsbeslut via Evolution från oktober 2015 till 
oktober 2016. Det framgår inte i delegationsrapporten vilken ärendegrupp 
delegationsbeslutet avser, utan man läsa sig till det genom beskrivningen och 
ärendemeningen. Den överhängande majoriteten av dessa delegationsbeslut behandlar 
frågor om serveringstillstånd, sju av anmälningarna behandlar beslut om bland annat 
hyresavtal, vidaredelegering, tilldelningsbeslut vid upphandling, avtal bemanningsuppdrag 
och utökning av administrativa resurser. 
 

Månad Antal 

oktober -15 7 

november 5 

december  

januari -16 8 

februari 2 

mars 5 

april 7 

maj 7 

juni 5 

juli 
 

augusti 5 

september 5 

oktober 1 

Totalt anmälda delegationsbeslut* 57 

*som inte avser myndighetsutövning mot enskilda och tillsatta tjänster 

 
Myndighetsnämndens anmälda beslut på delegation 
Från verksamhetssystemet Byggreda skrivs listor över de beslut som fattats på delegation 
som avser bygglovs- och anmälningsärenden ut. Delegationsbeslut som registrerats genom 
verksamhetssystemet Byggreda har anmälts till nämnden vid varje sammanträde under 
granskningsperioden oktober 2015 till oktober 2016. 
 
Ur nämndprotokollen går att utläsa att utöver bygglovs- och anmälningsärenden har även 
andra delegationsbeslut anmälts i olika omfattning. Tabellen nedan redogör för vilka 
delegationsbeslut som har anmälts under perioden och vid vilka tillfällen. I tabellen (de två 
kolumnerna till höger) har delegationsbesluten fått en beteckning enligt beskrivningarna i 
nämndprotokollen. I de två kolumnerna till vänster anges vilka delegationsbeslut som 
anmälts vid vilka nämndsammanträden.  
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Månad Beteckning 
 

Beteckning Beskrivning i nämndprotokoll 

oktober -15 1,2 
 

1 Bygglovs- och anmälningsärenden (Byggreda) 

november 1 
 

2 Beslut om direktupphandling 

december 1,3 
 

3 Trafikärenden 

januari -16 1 
 

4 Yttrande överklagat förhandsbesked om bygglov 

februari 1,4 – 7 
 

5 Vidaredelegation av förvaltningschefens 
beslutanderätt 

mars 1,7–10 
 

6 Delegationsbeslut om rättegångsfullmakt 

april 1,11 
 

7 Delegationsbeslut för anställning av bygglovschef 

maj 1,11,12 
 

8 Samråd- och strandskyddsområde 

juni 1,8,10,11 
 

9 Konsulttjänster 

juli 1 
 

10 Trafikenheten delegationsbeslut 

augusti 1 
 

11 Ordförandebeslut 

september 1, 10, 13 
 

12 Strandskyddsdispenser 

oktober 1,13 
 

13 Tillsatta tjänster 

 
Trafikärenden har under granskningsperioden haft olika beskrivningar i nämndprotokollen 
och har därför två beteckningar, nämligen 3 och 10. Trafikärenden som fattats på delegation 
anmäls inte vid nästkommande nämndsammanträde utan anmäls var tredje månad. Till 
exempel anmäldes delegationsbeslut som fattats under 2015-09-01 till och med 2015-11-30 
vid nämndsammanträdet i december. Det framgår inte av myndighetsnämndens 
delegationsordning att trafikärenden ska anmälas med annat intervall till nämnden än vid 
närmast påföljande nämndsammanträde. 
 
Med hjälp av sammanställningen ovan valdes fem nämndsammanträden för att se antalet 
delegationsbeslut som anmälts via det kommunövergripande ärendehanteringssystemet 
Evolution, se tabellen nedan. Till myndighetsnämnden anmäls inte alla tillsatta tjänster via 
Evolution utan dessa redovisas genom en lista i Excel. En anställning har däremot anmälts 
via Evolution och ingår därav i tabellen nedan. 
 

Månad Antal anmälda  

oktober -15 1 

november 
 

december 
 

januari -16 
 

februari 4 

mars 
 

april 
 

maj 6 

juni 4 

juli 
 

augusti 
 

september 2 

 
Det framgår inte i delegationsrapporten vilken ärendegrupp enskilda delegationsbeslut avser, 
utan man läsa sig till det genom beskrivningen och ärendemeningen. I myndighetsnämnden 
fall rör sig främst om anmälan om samråd, delegeringsbeslut angående dispens från 
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strandskyddsbestämmelser, dispens för eldning på badplats. Därutöver har en 
direktupphandling och ett ärende avseende användandet av konsulttjänster anmälts under 
de fem sammanträdena vars delegationsrapporter granskades ytterligare.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens anmälda beslut på delegation 
Delegationsbeslut anmäls genom ärendehanteringssystemet Evolution till nämnden. Det 
skrivs ut listor till varje nämndsammanträdena och därutöver anmäls tillsatta tjänster i ett 
separat Exceldokument. Mellan november 2015 till oktober 2016 har det totalt anmälts 93 
delegationsbeslut och därutöver 10 delegationsbeslut som avser tillsatta tjänster. Det 
framgår inte i delegationsrapporten vilken ärendegrupp eller beteckning som enskilda 
delegationsbeslut avser, utan man får läsa sig till det genom beskrivningen och 
ärendemeningen. De flesta anmälda delegationsbesluten avser avtal av olika slag, främst 
ärenden med ärendemeningen ”Avtal exploateringsenheten”, ”Ramavtal – tecknande 2015-
2016” och ”Aktuella avtal Tekniska avdelningen”. Ett ärende som avsett direktupphandling 
har anmälts under granskningsperioden.  
 

Månad Antal tillsatta tjänster via 
Excel 

Antal via Evolution 

oktober -15  1 

november  8 

december  3 

januari -16  5 

februari  3 

mars  11 

april 3 9 

maj 1 2 

juni  5 

juli  
 

augusti  5 

september 2 9 

oktober 4 32 

Totalt anmälda 
delegationsbeslut 

10 93 

 

4.3.2. Bedömning 

Vår bedömning är att majoriteten av delegationsbesluten som anmäls sker i enlighet med 
nämndernas formkrav och att anmälan är utformad så att beslutet går att finna. Vår 
bedömning omfattar inte socialnämndens anmälda beslut då nämnden inte har tydliggjort i 
delegationsordningen vilka formkrav som gäller för anmälan av delegationsbeslut till 
nämnden. De delegationsbeslut som inte anmäls enligt formulerade formkrav är 
trafikenhetens delegationsbeslut som inte anmäls enligt myndighetsnämndens formkrav. Ett 
av myndighetsnämndens formkrav är att återrapportering ska ske vid nästkommande 
sammanträde, vilket framgår av nämndens delegationsordning. Ur delegationsrapporterna 
som anmäls till myndighetsnämnden framgår att trafikenheten anmäler delegationsbeslut var 
tredje månad.  
 



 
 
 

15 

I formkraven för återrapportering av delegationsbeslut rekommenderar vi att nämndernas 
formkrav anger både vem som ska anmäla beslut, till vem besluten ska anmälas och hur 
besluten ska anmälas i delegationsordningarna. 
 
Skrivningen i samhällsbyggnadsnämndens, gymnasienämndens och myndighetsnämndens 
delegationsordningar som bland annat anger att ”vid anmälan av delegationsbeslut är det 
viktigt att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut med 
hänsyn till bl.a. möjligheten att överklaga besluten och för att delegationsbeslut ska kunna 
vinna laga kraft” är något som vi bedömer är föredömligt i sammanhanget. 
 
Vi bedömer är det finns arbetssätt för anmälan av delegationsbeslut till nämnden men att 
dessa troligtvis inte är helt etablerade i hela verksamheten. Vi grundar vår bedömning på att 
det rimligtvis bör ha fattats fler beslut på delegation i verksamheterna än de som har blivit 
anmälda. Att barn- och utbildningsnämnden exempelvis inte ska ha fattat några beslut 
avseende grundsärskola under granskningsperioden ställer vi oss frågande till. Ytterligare 
exempel på delegationsbeslut som är underrepresenterade är administrativa ärenden hos 
gymnasienämnden och myndighetsnämnden. Att följa upp vilka delegationsbeslut som 
anmäls till nämnden försvåras till viss del av att det inte tydligt framgår i 
delegationsrapporteringarna vilka ärendegrupper eller specifika ärendetyper som avses. Vi 
bedömer att en tydligare koppling mellan delegationsbesluten och delegationsordningen bör 
underlätta uppföljningen av beslut fattade på delegation i delegationsrapporteringarna. 
 
En möjlig förklaring till avsaknaden av anmälda delegationsbeslut till nämnderna kan vara att 
ärendena uppfattas som rena verkställighetsbeslut på tjänstemannanivå och därför inte 
anmäls till nämnden. Det kan också innebära att de i sådana fall inte heller dokumenteras. 
Om nämnden bedömer att så är fallet rekommenderar vi att sådana delegationsbeslut lyfts 
bort ur delegationsordningarna.  
 

4.4. Struktur för återrapportering till nämnderna av övriga uppdrag 

4.4.1. Iakttagelser 

Det har framkommit att ingen av nämnderna har en dokumenterad rutin för återrapportering 
av uppdrag som beslutats av nämnderna. Det finns däremot ett etablerat arbetssätt som 
samtliga förvaltningar utgår från. När beslut om uppdrag fattas i nämnden och beslutet 
innehåller en tid för återrapportering sätts ärendet upp på nämndens ärendeberedningslista 
för ett givet nämndsammanträde. Om nämnden fattar ett beslut som inte innehåller en tid för 
återrapportering sätts ärendet upp på ärendeberedningslistan under oplanerade ärenden. 
Samtliga i förvaltningsledningen har tillgång till ärendeberedningslistan som också är en 
stående punkt under ledningsgruppsmötena. Det sker också en dialog mellan 
nämndsordförande och förvaltningschefen mellan nämndsammanträdena med anledning av 
bland annat återrapporteringen. Nämndsekreterarna bevakar ärendeberedningslistan och 
påminner handläggare om när ärenden ska upp till nämnden. 

4.4.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det finns en struktur för återrapportering till nämnderna av övriga 

uppdrag. Vi rekommenderar att samtliga nämnder upprättar en skriftlig rutin för hur 

återrapporteringen ska ske. 
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5. Sammanfattande bedömning 

 
 
Vår sammanfattande bedömning är att nämndernas delegationsordningar till stor del lever 
upp till kommunallagens krav. Vår bedömning grundar sig på att vi genom granskningen har 
upptäckt två punkter i delegationsordningarna som vi bedömer skulle kunna strida mot 
kommunallagen, nämligen 7.2 i gymnasienämndens delegationsordning samt 
omdisponeringen av medel inom förvaltningens budgetram. Den sistnämnda återfanns i 
samtliga delegationsordningar bortsett från kulturnämndens delegationsordning. Vidare 
bedömer vi att det finns rutiner för anmälan av delegationsbeslut till nämnderna men att det 
vore lämpligt att samtliga nämnder upprättar skriftliga rutiner för hur anmälan ska ske för 
såväl de olika verksamhetsspecifika IT-systemen som andra tillvägagångssätt, till exempel 
pärmen som finns tillgänglig under sammanträdena.  
 
Vi bedömer att majoriteten av delegationsbesluten som anmäls sker i enlighet med 
nämndernas formkrav och att anmälan är utformad så att beslutet går att finna. Undantaget 
som granskningsresultaten har visat är anmälan av trafikenhetens delegationsbeslut till 
myndighetsnämnden. Socialnämnden har inte tydliggjort vilka formkrav som gäller avseende 
anmälan av delegationsbesluten i delegationsordningen. Vad avser nämndernas formkrav 
rekommenderar vi att det är lämpligt att ange både vem som ska anmäla beslut, till vem 
besluten ska anmälas och hur besluten ska anmälas i delegationsordningarna. Därutöver 
bedömer vi, med stor sannolikhet, mot bakgrund av granskningsresultaten att alla beslut som 
fattas på delegation inte återrapporteras.  Slutligen bedömer vi att det finns en struktur för 
återrapporteringen av övriga uppdrag till nämnderna.  

 

Revisionsfråga Svar 

Lever nämndernas delegationsordningar 
upp till kommunallagens krav? 

Delvis, det har under granskningen framkommit två 
punkter som behöver förtydligas för att inte strida mot 
kommunallagen. 
 

Finns det rutiner för dokumentation av 
delegationsbeslut och anmälan till 
nämnderna? 

Ja, det finns rutiner för dokumentation och anmälan. 
Däremot har enbart samhällsbyggnadsnämnden, 
gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämnden 
upprättade instruktioner. Socialnämnden har 
upprättade instruktioner avseende Evolution men inte 
övriga IT-system. Myndighetsnämnden och 
kulturnämnden har inga upprättade instruktioner för 
hur anmälan av delegationsbesluten ska ske.  
 

Anmäls delegationsbesluten till 
nämnderna i enlighet med nämndernas 
formkrav och är anmälan utformad så 
att beslutet går att finna? 

Delvis, delegationsbeslut anmäls enligt de formkrav 
som framkommer i nämndernas delegationsordningar, 
bortsett från trafikenhetens delegationsbeslut till 
myndighetsnämnden. Socialnämnden har inte angett 
några formkrav för anmälan av delegationsbeslut till 
nämnden. Därutöver bedömer vi mot bakgrund av 
granskningsresultaten att alla delegationsbeslut inte 
återrapporteras. 
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Finns det en struktur för 
återrapportering av uppdrag som 
beslutats av nämnderna? 

Ja, rutinen för återrapporteringen är att bevaka 
uppdragen och när de ska behandlas genom 
respektive nämnds ärendeberedningslista. Rutinen är 
dock inte dokumenterad. 
 

 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 föreslå kommunfullmäktige att förtydliga samhällsbyggnadsnämndens 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. 

 

 

Ystad den 21 december 2016 

 
Malin Lundberg   Negin Nazari   
EY     
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
Dokument: 
 
Reglementen: 
 

 samhällsbyggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2014-11-20 
 myndighetsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2010-12-16 
 socialnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2013-11-21 
 kulturnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2015-04-16 
 gymnasienämnden, antaget av kommunfullmäktige 2015-12-17  
 barn- och utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2014-11-20 

 
Delegationsordningar: 

 samhällsbyggnadsnämnden, 2016-05-25 
 myndighetsnämnden, 2016-02-02 
 socialnämnden, 2016-06-30 
 kulturnämnden, 2014-01-27 
 gymnasienämnden, 2016-08-26 
 barn- och utbildningsnämnden, 2016-08-25 

 
 
Övrigt: 

 Instruktion för anmälan av delegeringsbeslut, 2015-02-23 
 Expediering av bygglov/anmälan – delegationsbeslut 

 
Nämndprotokoll och delegationsrapporter från oktober 2015 till oktober 2016: 

 samhällsbyggnadsnämnden 
 myndighetsnämnden 
 socialnämnden 
 kulturnämnden 
 gymnasienämnden 
 barn- och utbildningsnämnden 

 
 


