
  

Postadress Telefon växeln Fax E-post Webbplats 

Ystads kommun 0411-57 70 00  0411-746 44 soc@ystad.se www.ystad.se 
271 80 Ystad 

 Datum Dnr Hid 
 2017-03-06 2016/567 2017.628 
 

Handläggare:  

Dan Kjellsson Socialnämnden 
 

Direkttelefon:   

0411-57 73 61   
 

E-postadress:     

dan.kjellsson@ystad.se  
    
 
 
 
 
 
 

Yttrande - Granskning av nämndernas hantering av delegation 

 

Ärendet 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 

framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 

rekommendationerna ska svar lämnas om nämnden håller med eller inte, vilka åtgärder som 

kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Ärendet medger ingen bordläggning 

då svar önskas senast 2017-02-28. 

Bakgrund 

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

gymnasienämnden, barn- och utbildningsnämnden, myndighetsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden 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.  

En avgränsning har gjorts av de delegationsärenden som berör myndighetsutövning mot 

enskilda inom socialtjänsten.  

 

Granskningens övergripande syfte var att undersöka hur styrningen av delegationen uttrycks i 

reglementen, delegationsordningar och övriga styrdokument samt hur anmälan sker av beslut 

fattade med stöd av delegation. Frågeställningarna som ligger till grund för granskningen var; 

 

1. Lever nämndernas delegationsordningar upp till kommunallagens krav? 

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

3. Anmäls delegationsbesluten till nämnderna i enlighet med nämndernas formkrav och är 

anmälan utformad så att beslutet går att finna? 

4. Finns det en struktur för återrapportering av uppdrag som beslutats av nämnderna? 

 
 



Granskningen resulterade i ett antal iakttagelser; 

 

 Det finns rutiner för anmälan av delegationsbeslut till nämnderna men det vore lämpligt 

att samtliga nämnder upprättar skriftliga rutiner för hur anmälan ska ske för såväl de 

olika verksamhetsspecifika IT-systemen som andra tillvägagångssätt. 

 Samtliga granskade nämnder utom socialnämnden har angett formkrav för anmälan av 

delegationsbeslut i delegationsordningen. 

 Majoriteten av delegationsbesluten som anmäls sker i enlighet med nämndernas 

formkrav och anmälan är utformad så att beslutet går att finna. Undantaget är anmälan 

av trafikenhetens delegationsbeslut till myndighetsnämnden. 

 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. 

 Alla beslut som fattas på delegation har med stor sannolikhet inte återrapporteras. 

Konsekvensen om så är fallet är att möjligheten att överklaga kraftigt försämras. 

 Det finns en struktur för återrapporteringen av övriga uppdrag till nämnderna. 

 

Genomförd granskning av nämnderna hantering av 
delegation 

Revisorerna önskar svar från socialnämnden utifrån nedanstående rekommendationer. Texten i 

nedanstående rutor avser motsvarande text i revisorernas granskning. 

Tydliggöra gränsen mellan verkställighet och beslut i 
delegationsordningarna 
 

 

 

 

 

 

 

Socialnämnden delar revisorernas bedömning och arbete pågår för att tydliggöra gränsen 

mellan verkställighet och beslut delegationsordningen. Arbetet beräknas vara klart april 2017. 

Upprätta skriftliga instruktioner för anmälan av delegationsbeslut 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorernas iakttagelser visar att gränsen mellan verkställighet och delegering inte är helt given. 

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 kännetecknas sådana uppgifter istället av verkställighet. 

 

Revisorernas granskning visar att nämndernas rutiner för dokumentation av delegationsbeslut 

och anmälan till nämnderna varierar till viss del. Huruvida rutinerna är dokumenterade varierar 

också mellan nämnderna. Flera av de granskade nämnderna har skriftlig rutin för anmälan av 

delegationsbeslut.  

Socialnämnden arbetar delvis utifrån en liknande rutin som övriga nämnder 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-system 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. 
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Socialnämnden delar revisorernas uppfattning. Arbetet med att ta fram skriftliga rutiner är 

påbörjat som en del i de krav som ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 

2011:9) ställer angående att samtliga processer och rutiner ska identifieras. Arbetet beräknas 

vara slutfört i april 2017. 

Förtydliga på vilket sätt omdisponeringen av medel inom förvaltningens 
budgetram inte är ett principiellt beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Socialnämnden har ett pågående arbete med översyn av delegationsordningen. När det gäller 

omdisponeringar av medel inom befintlig och beslutad budgetram ämnar socialnämnden att 

djupare analysera konsekvenserna med att begränsa delegationsrätten under våren 2017. 

 

Säkerställa att samtliga delegater har kännedom om förfarandet avseende 
anmälan av delegationsbeslut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorernas iakttagelser visar att i flera nämnders delegationsordningar lämnas rätten att fatta 

beslut om omdisposition av medel inom förvaltningens budgetram till förvaltningschefen. 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.  

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. Det är viktigt att delegationsordningar inte strider mot vad som står i lag. 

Vidare bedömer revisorerna 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. 

 

 

Granskningen visar att det finns arbetssätt för anmälan av delegationsbeslut till nämnden men att 

dessa troligtvis inte är helt etablerade i hela verksamheten. Revisorerna grundarbedömningen på 

att det rimligtvis bör ha fattats fler beslut på delegation i verksamheterna än de som har blivit 

anmälda. 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. Revisorerna 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 revisorerna att sådana delegationsbeslut lyfts bort ur 

delegationsordningarna. 
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Socialnämnden delar revisorernas uppfattning om att skriftliga rutiner för dokumentation och 

anmälan till nämnden är ett bra sätt att säkerställa att samtliga delegater har information om 

tillvägagångssätt. Arbetet pågår mer att säkerställa och tydliggöra att skriftliga rutiner blir 

kända för alla delegater. Arbetet beräknas bli klart i april 2017. 

 

Ange formkrav för anmälan av delegationsbeslut i nämndens 
delegationsordning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialnämnden delar revisorernas uppfattning om att ha skriftliga formkrav för vem som ska 

anmäla beslut, till vem besluten ska anmälas och hur besluten ska anmälans i 

delegationsordningen. Arbetet pågår och beräknas bli klart i april 2017. 
 

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att yttra sig över ”Genomförd 

granskning av nämndernas hantering av delegation” enligt följande; 

 
Socialnämnden ansluter sig i allt väsentligt till revisorernas iakttagelser, en översyn av 
delegationsordningen, utifrån revisionens rekommendationer, är påbörjad och beräknas vara klar 
april 2017. 
 
 
 
  
Kansli- & Verksamhetsstab 
Dan Kjellsson 
Förvaltningschef 

Granskningen visar att majoriteten av delegationsbesluten som anmäls sker i enlighet med 
nämndernas formkrav och att anmälan är utformad så att beslutet går att finna. Bedömningen 
omfattar inte socialnämndens anmälda beslut då nämnden inte har tydliggjort i delegations-
ordningen vilka formkrav som gäller för anmälan av delegationsbeslut till nämnden.  

I formkraven för återrapportering av delegationsbeslut rekommenderar revisorerna att 

nämndernas formkrav anger både vem som ska anmäla beslut, till vem besluten ska anmälas och 

hur besluten ska anmälas i delegationsordningarna. 

 

 


