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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
kommunstyrelsen i syfte att bedöma om de på ett ändamålsenligt sätt leder och samordnar 
förvaltningen av kommunens angelägenheter. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte till fullo leder och samordnar 
förvaltningen av kommunens angelägenheter på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning 
grundar sig på att kommunstyrelsen inte fullt ut lever upp till sitt reglemente gällande följande 
skrivelser:  

► Genom dialog ge vägledning i frågor som rör strategisk inriktning, resursförbrukning, 
mål och ambitions- samt risknivå.  

► Ta erforderliga planerings-, samordnings- och uppföljningsinitiativ i samverkan med 
kommunens nämnder och bolag, vilket ska leda till att kommunkoncernens totala 
verksamhet blir ändamålsenlig och effektiv ur såväl verksamhetsmässigt som 
demokratiskt perspektiv.  

► Kommunstyrelsens förvaltning ska utgöra ett kvalificerat stöd åt den politiska ledningen 
samt åt övriga förvaltningar och bolag.  

Vi bedömer dock att kommunens övergripande ledningssystem kanaliseras och samordnas 
på ett tillfredsställande sätt och att det finns en hög ambition om att ha en fungerande 
horisontell och vertikal kommunikation inom kommunen.  

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 Kommunstyrelsen har inte antagit någon strategi kring samordning och samarbete, 
utan arbetet utgår från skrivelsen i kommunstyrelsens reglemente. 

 Den bild som målas upp i intervjuerna och enkätsvaren, och som stödjs av bristen på 
dokumentation, är att det centrala samordningsansvaret inom vissa frågor, såsom 
lokal-, IT och kommunikationsfrågor, samt frågor som berör nyanlända, inte är 
tillräckligt. 

 Utifrån den nya styrmodellen och de mål som fullmäktige antagit ger kommunstyrelsen 
nämnderna en viss vägledning gällande strategisk inriktning samt frågor rörande 
nämndernas resursförbrukning. Gällande målnivå har ekonomiavdelningen arbetat för 
att nämndernas mål ska vara tydliga och uppföljningsbara. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att formerna för intern samordning är ändamålsenliga och fungerar 
tillfredsställande inom samtliga områden. 

 Tydliggöra innebörden av skrivelsen i reglementet gällande vägledning i frågor som rör 
ambitions- och risknivå. 

 Revidera kommunstyrelsens delegationsordning samt säkerställa att det finns en rutin 
för uppföljning av att samtliga delegationsbeslut återrapporteras.  

 Säkerställa att det sker uppföljning av att beslut fattade av kommunfullmäktige 
genomförs.  

 



 
 
 

3 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och gemensamma nämnders 
verksamheter. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunägda företag. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan på 
kommunens ekonomiska ställning och hos fullmäktige göra de framställningar som behövs. 
Styrelsen får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver 
för att fullgöra sitt uppdrag.  
 
Med styrelsen ledande ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig överblick över hela 
kommunförvaltningen. Det åligger styrelsen särskilt att bereda och yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av kommunfullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen, verkställa 
fullmäktiges beslut och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till 
styrelsen.   
 
I kommunstyrelsens reglemente fastställs följande ledningsidé:  
Kommunstyrelsen ska för nämnder och styrelser, samt för Ytornetkoncernen och delägda 
bolag, genom dialog ge vägledning i frågor som rör strategisk inriktning, resursförbrukning, 
mål och ambitions- samt risknivå. Detta genom att ta erforderliga planerings-, samordnings- 
och uppföljningsinitiativ i samverkan med kommunens nämnder och bolag, vilket ska leda till 
att kommunkoncernens totala verksamhet blir ändamålsenlig och effektiv ur såväl 
verksamhetsmässigt som demokratiskt perspektiv.  
 
Vidare fastställs följande verksamhetsidé: 
Kommunstyrelsens förvaltning ska utgöra ett kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt 
åt övriga förvaltningar och bolag. Förvaltningen ska kanalisera och samordna kommunens 
övergripande ledningssystem, utforma policies och direktiv samt svara för rapportering och 
information. Dessutom ska Förvaltningen driva kommunens övergripande utveckling inom 
näringsliv, positionering, marknadsföring och strategiskt miljöarbete. 
 
Granskningen är initierad av revisorerna med anledning av genomförd väsentlighets- och 
riskanalys.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsen på ett 
ändamålsenligt sätt leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns det en strategi för samordning och samarbete? 
 Är formerna för intern samordning ändamålsenliga och fungerar de tillfredsställande?  
 Ger kommunstyrelsen genom dialog vägledning i frågor som rör strategisk inriktning, 

resursförbrukning, mål och ambitions- samt risknivå? 
 Befrämjas såväl vertikal som horisontell kommunikation inom kommunkoncernen? 
 Kanaliseras och samordnas kommunens övergripande ledningssystem på ett 

tillfredsställande sätt? 
 Finns det en tydlig delegationsordning och anmäls beslut fattade på delegation? 
 Sker uppföljning av att beslut fattade av kommunfullmäktige genomförs? 
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2.3. Revisionskriterier  
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller 
interna regelverk och riktlinjer. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd 
teoribildning. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 
 Kommunallagen 

 Reglemente för kommunstyrelsen 

 Kommunala mål och riktlinjer 

2.4. Tillvägagångssätt  
Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1) samt en 
enkätundersökning (se bilaga 2). Intervjuer har skett med samtliga förvaltningschefer, samt 
med kommundirektör, ekonomichef och ledamöter från kommunstyrelsens presidium 
(ordförande samt andra vice ordförande). Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att 
sakgranska rapporten. Enkäten har skickats ut till alla avdelningschefer inom förvaltningarna 
Kultur & Utbildning, Social omsorg samt Samhällsbyggnad.   
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3. Granskningsresultat 

3.1. Strategi för samordning och samarbete 

3.1.1. Iakttagelser 
I kommunstyrelsens reglemente anges att ”Kommunstyrelsen ska […] ta erforderliga 
planerings-, samordnings- och uppföljningsinitiativ i samverkan med kommunens nämnder och 
bolag, vilket ska leda till att kommunkoncernens totala verksamhet blir ändamålsenlig och 
effektiv ur såväl verksamhetsmässigt som demokratiskt perspektiv.”  
Kommunstyrelsen har inte antagit någon strategi kring samordning och samarbete, utan arbetet 
utgår från ovanstående skrivelse i kommunstyrelsens reglemente. 
Kommunen genomgick 2005 en omorganisation, bland annat utifrån ambitionen att skapa en 
organisation med korta kommunikationsvägar. Ett resultat av detta är att det finns fyra 
förvaltningar inom Ystads kommun, som vardera är kopplade till mellan 1-3 nämnder. 
Förvaltningarna går under namnen Ledning & Utveckling, Kultur & Utbildning, Social omsorg 
samt Samhällsbyggnad.1  

Förvaltningscheferna är anställda av kommunstyrelsen och inte av respektive nämnd. Det 
innebär att de har kommundirektören som chef. De har också kontor bredvid varandra i 
kommunhuset (Nya Rådhuset), och är därmed inte fysiskt placerade med sina respektive 
förvaltningar. I intervjuerna framkom att syftet med denna organisering är att skapa en tydligare 
kommunikation mellan kommunstyrelsen och förvaltningarna.  

Det saknas en beskrivning av kommunstyrelsens samordningsarbete. Kommunstyrelsen har 
inte heller något dokument där fördelningen av roller och ansvar för samordning i olika frågor 
tydliggörs. I enkätundersökningen fanns följande fråga med: ”Det är tydligt vilken roll 
kommunledningskontoret har i förhållande till vår förvaltning”. Av de 15 personer som besvarat 
denna fråga är det ingen som instämmer helt och tre personer (20 procent) som instämmer till 
stor del. Nio av de svarande instämmer delvis eller inte alls (60 procent).  

3.1.2. Bedömning 
Vi ser det som en brist att kommunstyrelsen inte har en samlad strategi för samordning och 
samarbete. Organisatoriskt har man arbetat för att skapa tydliga kommunikationskanaler, men 
vi bedömer att det är otydligt hur den övergripande samordningen sker. Avsaknaden av en 
strategi leder enligt vår bedömning till att kommunstyrelsen inte kan leva upp till reglementet 
avseende att i samverkan med kommunens nämnder och bolag ta erforderliga planerings-, 
samordnings-, och uppföljningsinitiativ och därmed säkra att verksamheten blir ändamålsenlig 
och effektiv.  
 

3.2. Former för intern samordning 

3.2.1. Iakttagelser 
I kommunstyrelsens reglemente anges att ”Kommunstyrelsens förvaltning ska utgöra ett 
kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga förvaltningar och bolag”. 

                                                
1 Organisationsskisser finns på Ystads kommuns hemsida: http://www.ystad.se/kommun--
politik/ystads-kommuns-organisation/  

http://www.ystad.se/kommun--politik/ystads-kommuns-organisation/
http://www.ystad.se/kommun--politik/ystads-kommuns-organisation/
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Det är förvaltningen Ledning & Utveckling som är kommunstyrelsens förvaltning i Ystads 
kommun. I denna rapport benämner vi förvaltningen med det generella begreppet 
”kommunledningskontor”. Kommunledningskontoret i Ystads kommun, med 
kommundirektören som chef, har sju avdelningar under sig:  

► Ekonomi 
► Personal 
► Marknad/näringsliv 
► Juridik/upphandling/överförmyndarkansli 
► Kansli 
► IT 
► Hamnförvaltning 

Enligt uppgift finns det ingen dokumentation kring kommunledningskontorets uppgifter eller 
några uppdragsbeskrivningar för de underliggande avdelningarna. På kommunens hemsida 
finns inte heller några beskrivningar om de olika förvaltningarnas övergripande uppdrag.  

Det framkom i intervjuerna att förvaltningarna generellt sett är nöjda med det stöd som ges i 
frågor som berör personal och ekonomi. Denna uppfattning bekräftas också i 
enkätundersökningen, där 64 procent instämmer helt eller delvis i att de är nöjda med det stöd 
som ges gällande ekonomiska frågor, medan 18 procent (tre av de som besvarat enkäten) är 
mindre nöjda.  
I intervjuerna uppges det dock att det finns ett behov av samordning inom följande områden:  

 Lokalfrågor: Det finns en lokalsamordningsgrupp, där förvaltningarnas lokalbehov 
diskuteras. Denna grupp har en beredande funktion till kommunens ledningsgrupp, där 
förslag till lösningar läggs fram gällande större och strategiska lokalfrågor. Vid intervjuerna 
efterfrågades dock en starkare kommungemensam samordning och övergripande 
planering/strategi. I detta område ingår även frågor som rör städning. 53 procent av de 
svarande i enkätundersökningen instämmer delvis eller inte alls med att de får tillräckligt med 
stöd gällande lokalfrågor. Ingen av de svarande instämmer helt i att de får tillräckligt med 
stöd, men 24 procent instämmer till stor del.  

 IT-frågor. Tidigare har IT-avdelningen legat under samhällsbyggnadsförvaltningen, men har 
nyligen flyttats till kommunledningskontoret. Syftet med avdelningen uppges vara att stärka 
styrningen och samordningen gällande IT-frågor. I intervjuerna framkom att 
kommunledningskontoret inte har en tydlig utförar- och beställarorganisation kring IT-frågor. 
Det framkom vidare att man inte upplever ett strategiskt IT-arbete, varken gentemot 
förvaltningarna eller för kommunen som helhet. I enkätundersökningen har 36 procent svarat 
att de instämmer helt eller till stor del i att de får tillräckligt med stöd gällande IT-frågor, och 
47 procent instämmer endast delvis eller inte alls.  

 Kommunikationsfrågor. Det finns en central resurs på kommunledningskontoret kring 
detta, men i intervjuerna framkom att förvaltningarna inte upplever resursen som tillräcklig, 
då de får ta stort eget kommunikationsansvar. I enkätundersökningen svarar 18 procent att 
de instämmer helt eller till stor del i att de får tillräckligt med stöd gällande 
kommunikationsfrågor, medan 65 procent instämmer delvis eller inte alls.  

 Nyanlända. Ystads kommun har, liksom många andra kommuner, upplevt en ökning av 
antalet nyanlända under 2015-2016. Kommundirektören uppger att det finns en särskild 
grupp som arbetar med frågor rörande bosättning för nyanlända. I intervjuerna framkom dock 
att man från förvaltningarnas sida inte upplever att det finns en central samordning kring 
frågor som berör nyanlända. I enkätundersökningen är det en stor del av de svarande (53 
procent) som anger att de inte vet om de får tillräckligt med stöd kring frågor som berör 
nyanlända. Detta kan till del bero på att de inte arbetar med frågor som berör nyanlända. Av 
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de som svarat övriga alternativ är det en större del (36 procent) som svarat att de endast 
instämmer delvis eller inte alls i att de får tillräckligt med stöd.  

I enkätundersökningen fanns också följande fråga med: ”Samordningen av kommun-
gemensamma processer som berör vår förvaltning är tillräcklig”. Av de 13 personer som 
besvarat denna fråga är det ingen som instämmer helt och endast en person (åtta procent) som 
instämmer till stor del. Nio av de svarande instämmer delvis eller inte alls (69 procent). 

3.2.2. Bedömning  
Vi bedömer att det är oklart vilka frågor som ska hanteras på kommuncentral nivå och vilka 
frågor som respektive förvaltning förväntas ansvara för själv. Den bild som målas upp i 
intervjuerna och enkätsvaren, och som stödjs av bristen på dokumentation, är att det centrala 
samordningsansvaret inom vissa frågor, såsom lokal-, IT och kommunikationsfrågor, samt 
frågor som berör nyanlända, inte är tillräckligt. Det är dock svårt att avgöra om bristen utgörs 
av en avsaknad av stödet som sådant eller om bristen ligger i kommunikationen med 
förvaltningarna gällande vilka delar förvaltningarna själva förväntas hantera. Vi bedömer likväl 
att kommunstyrelsen inte når upp till det som anges i reglementet kring att utgöra ett kvalificerat 
stöd för förvaltningarna.  

3.3. Kanalisering och samordning av kommunens övergripande ledningssystem 

3.3.1. Iakttagelser 
I kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsens förvaltning ska ”kanalisera och 
samordna kommunens övergripande ledningssystem, utforma policies och direktiv samt svara 
för rapportering och information”. 

Ystads kommun har i december 2013 antagit en vision, som strävar mot 2030: ”Ystad är porten 
till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer. Företagen verkar såväl 
lokalt som globalt. Mångfald av fritid och kultur och nyskapande aktiviteter. Attraktiva och 
havsnära boenden i allt från den medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är 
den lilla staden med de stora möjligheterna.”  

I intervjuerna framkom att visionen är välkänd på chefsnivå. Den ligger också överst i 
kommunens styr- och ledningsmodell, som i dokumentet kallas för ”målmodell”. Visionen ska 
tillsammans med kärnområdena tillväxt, kultur, utbildning, vård och omsorg, miljö samt 
finansiella mål i balans vägleda all kommunal verksamhet.  

Under visionen ligger i fallande ordning övergripande mål och strategiska mål som beslutas av 
kommunfullmäktige. Dessa utgår från kärnområdena. Därefter kommer åtaganden, som 
beslutas av respektive nämnd, samt aktiviteter, som beslutas av förvaltningen. Längst ner 
ligger uppdragsbeskrivning och individuell utvecklingsplan för den enskilda medarbetaren.  

Gällande uppföljning av mål och åtaganden står följande i beskrivningen av målmodellen: 
”Nämnder och styrelser ska rapportera sina resultat tre gånger per år (vid T1, T2 och i 
årsredovisningen) till kommunfullmäktige. Förutom att visa om åtaganden nås eller inte ska 
nämnder och styrelser även redovisa hur de genom sin måluppfyllelse bidrar till kommunens 
övergripande mål samt strategiska mål. Då mätresultatet väsentligen avviker från målen ska 
en analys genomföras. Analysen ska genomföras av processen som förväntas leda till målet. 
Analysen och av nämnden/ledningsgruppen upprättad åtgärdsplan ska redovisas till 
kommunstyrelsen.” 

Ekonomiavdelningen har skickat ut anvisningar till förvaltningarna för skriftliga uppföljningar, 
där det framgår att det kommer genomföras fyra uppföljningar under 2016: två större 
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delårsrapporter i slutet av april och augusti samt två mindre uppföljningar i slutet av mars och 
oktober. Samtliga uppföljningar ska innehålla övergripande aktuella uppgifter kring ekonomi och 
personal. Tertialuppföljningarna ska innehålla en mer detaljerad ekonomisk redovisning samt 
en måluppföljning av åtaganden och övergripande aktiviteter. Till denna måluppföljning kopplas 
så kallade ”trafikljus”, det vill säga det anges genom färgerna grönt, gult och rött om målet är 
uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. I intervjuerna uppges att om det rapporteras rött i 
trafikljusen leder detta till en avstämning kring rådande situation mellan nämnd, förvaltningschef 
och kommunstyrelsen.   

Kommunen använder sig inte av ett IT-system för uppföljning. Det framgår dock i kommunens 
årsbudget för 2016 att det finns planer på att upphandla ett planerings-, rapporterings- och 
uppföljningsverktyg. Det finns också planer på att ingå i SKL:s nätverk Kommunens kvalitet i 
korthet (KKiK) och att använda sig att detta som en del av styr- och ledningssystemet.  

I intervjuerna framkom att ekonomiavdelningen arbetat för att implementera den nya 
styrmodellen. Det finns skriftliga anvisningar för vad 2016 års uppföljningar av nämndernas 
verksamhet ska innehålla. Det har också nyligen tagits fram en instruktion för hantering av 
åtaganden och aktiviteter i styrmodellen.  

3.3.2. Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsens arbete med att ta fram ett styr- och ledningssystem och 
deras arbete för att förankra detta är tillräckligt. Vår bedömning är därför att kommunens 
övergripande ledningssystem över lag kanaliseras och samordnas på ett tillfredsställande sätt. 
Eftersom styr- och ledningssystemet infördes nyligen är det för tidigt att bedöma huruvida 
systemet har lett till en förbättring av verksamheten.  
 

3.4. Vägledning i frågor som rör strategisk inriktning, resursförbrukning, mål och 
ambitions- samt risknivå 

3.4.1. Iakttagelser 
I kommunstyrelsens reglemente anges att ”Kommunstyrelsen ska för nämnder och styrelser, 
samt för Ytornetkoncernen och delägda bolag, genom dialog ge vägledning i frågor som rör 
strategisk inriktning, resursförbrukning, mål och ambitions- samt risknivå”.  
 
Utifrån den nya styrmodellen och de mål som fullmäktige antagit ger kommunstyrelsen 
nämnderna en viss vägledning gällande strategisk inriktning samt frågor rörande nämndernas 
resursförbrukning. Gällande målnivå har ekonomiavdelningen arbetat för att nämndernas mål 
ska vara tydliga och uppföljningsbara. En indikation om huruvida målen nås ges genom 
trafikljuset, vilket i sig kan föranleda ytterligare dialog och åtgärder. Vid intervjuerna framkom 
dock att samtliga intervjupersoner anser det oklart vad vägledning i frågor som rör ambitions- 
samt risknivå innebär.  

3.4.2. Bedömning  
Vi bedömer att kommunstyrelsen genom dialog ger vägledning i frågor som rör strategisk 
inriktning, resursförbrukning samt målnivå. Vi bedömer dock att det inte finns vägledning i 
frågor som rör ambitions- och risknivå. Bedömningen grundar sig i att det varken finns 
kännedom om eller dokumenterat vad en sådan vägledning innebär.  
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3.5. Kommunikation inom kommunkoncernen 

3.5.1. Iakttagelser 
Vid samtliga intervjuer nämns dialogmöten som ett viktigt inslag i kommunstyrelsens 
kommunikation med nämnder och förvaltningar. Det framstår dock att det finns en viss 
otydlighet kring vilken roll dialogmötena har i förhållande till andra former för uppföljning samt 
kring hur ofta de förekommer. Både i kommunens beskrivning av mål- och 
resultatstyrningsmodellen samt på en kallelse till dialogmöte, som vi tagit del av, står det att 
dialogmötena avhålls en gång om året för respektive nämnd. Kommunledningskontoret menar 
dock att man nyligen gjort om strukturen för dialogmötena, så att de nu förekommer tre gånger 
om året i samband med tertialuppföljningar. Denna nya struktur verkar, enligt det som framkom 
i intervjuerna, inte vara känd i verksamheten. Vi har inte heller fått ta del av dokumentation där 
den nya strukturen framgår, och kommunledningskontoret menar själv att den nya strukturen 
ännu inte är formaliserad. Däremot uppger samtliga intervjuade att det kan förekomma fler 
dialogmöten om det anses föreligga ett behov för detta. Enligt uppgift kan detta också leda till 
att en åtgärdsplan upprättas för berörd nämnd i samråd med kommunstyrelsen för att få bukt 
med något som upplevs som en särskild utmaning. Nämnden är då ansvarig för att följa 
åtgärdsplanen.  

I intervjuerna uppgavs att kommunstyrelsen kallar till uppföljningsmöten med förvaltningschef 
och ansvarig ekonom i samband med tertialuppföljningar. Vidare uppgavs att 
kommundirektören och förvaltningscheferna har förvaltningschefsträffar regelbundet, där de 
utbyter information och gör en framåtsyftande planering.  

På analysdagar i mars/april lämnar nämnderna över ett underlag till budgetberedningen. 
Förvaltningschef och ansvarig ekonom går igenom verksamhetens behov i förhållande till plan 
samt en konsekvensbeskrivning. I samband med att årsredovisningen behandlas på 
kommunfullmäktige i april tas också beslut om kompletteringsbudgeten för kommunen. 

Kommunstyrelsens ordförande kallar till ordförandeträffar en gång i månaden, där 
kommunstyrelsens samt nämndernas ordförande går igenom aktuella ärenden. 
Förvaltningscheferna kan inte vanligtvis föra upp saker på dagordningen på dessa träffar, men 
detta kan ändå emellanåt vara ett effektivt sätt att få gehör för en fråga i kommunstyrelsen. Till 
exempel fördes en fråga upp kring ensamkommande flyktingbarn och investeringsmedel till en 
fastighet för dessa. Detta ledde i sin tur till ett dialogmöte, varefter beslut togs och 
kommunstyrelsen lade fram ett formellt uppdrag med tilldelade resurser till berörd nämnd.  

Kommunen har ett intranät med information rörande respektive verksamhet.  

I avsaknad av dokumentation har vi sammanställt nedanstående tabell för att förtydliga vilka 
möten som enligt uppgift genomförs.  

     

Namn Sammankallande Frekvens Deltagare Syfte 

Dialogmöte Kommunstyrelsen 

En gång om 
året (tre 
gånger om året 
enligt ny 
struktur)  

Nämndspresidie, 
förvaltningschef 
och ansvarig 
ekonom 

Presentation av 
nämndens 
måluppfyllelse per 
senaste 
tertialuppföljning 
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Uppföljningsmöte Kommunstyrelsen Per tertial  
Förvaltningschef 
och ansvarig 
ekonom 

Ekonomisk redovisning 
samt en måluppföljning 
av åtaganden och 
övergripande aktiviteter 

Analysdag  Kommunstyrelsen En gång om 
året  

Förvaltningschef, 
ansvarig ekonom 
samt nämndernas 
presidier 

Överlämning av 
underlag till 
budgetberedningen – 
verksamhetens behov i 
förhållande till plan samt 
konsekvensbeskrivning 

Ordförandeträffar 
Kommunstyrelsens 
ordförande  

En gång i 
månaden 

Kommunstyrelsen 
och nämndernas 
ordförande 

Informationsutbyte och 
samordning av vissa 
frågor 

Förvaltnings-
chefsträff Kommundirektör En gång i 

månaden 
Förvaltnings-
cheferna 

Informationsutbyte och 
planering 

Koncernlednings-
grupp Kommundirektör Var 6:e vecka 

Förvaltningschefer, 
ekonomichefer, 
personalchefer och 
VD:ar för de 
kommunala 
bolagen  

Antagande av 
gemensamma beslut, 
som till exempel 
policydokument 

Figur 1. Vår beskrivning över former för kommunikation inom kommunkoncernen.  

3.5.2. Bedömning 
Vår bedömning är att den vertikala kommunikationen2 inom kommunkoncernen befrämjas 
genom kommunstyrelses dialogmöten, uppföljningsmöten och analysdagar där uppföljning av 
nämndernas och förvaltningarnas verksamhet sker.  På politisk nivå sker såväl vertikal som 
horisontell kommunikation genom ordförandeträffar. På tjänstemannanivå finns möjlighet till 
vertikal och horisontell kommunikation genom förvaltningschefsträffar samt i 
koncernledningsgruppen. Förvaltningscheferna sitter också fysiskt placerade gemensamt, 
vilket befrämjar den horisontella kommunikationen.  
 
Vår bedömning är att det genom ovanstående finns en hög ambition om att ha en fungerande 
vertikal och horisontell kommunikation. Vi ser dock att det finns oklarheter gällande hur, när 
och med vilket syfte den formaliserade kommunikationen ska ske. Vi ser också att det finns en 
bristande överblick kring de olika kommunikationsinslagen och hur de samspelar.  
 

                                                
2 Vertikal kommunikation går både uppifrån och ner samt nerifrån och upp, det vill säga den följer den 
vertikala organisationsstrukturen. Horisontell kommunikation sker mellan funktioner/förvaltningar med 
likvärdiga uppdrag, som befinner sig på samma nivå i organisationen. 
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3.6. Delegationsordning och anmälan av beslut fattade på delegation 

3.6.1. Iakttagelser 
Kommunstyrelsen har en delegationsordning, senast reviderad i december 2010, där det 
framgår vilka frågor som arbetsutskottet, kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektör 
kan besluta om. Majoriteten av besluten i delegationsordningen rör delegerade beslut till 
kommundirektör.  

Enligt utsago från intervjuerna skrivs delegationsbesluten i kommunens digitala 
ärendehanteringssystem, där de sedan automatiskt går vidare för avrapportering till 
kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2014 låg delegationsbeslut med 
som ett kontrollmål, där det skulle genomföras en granskning kring huruvida besluten fattas av 
rätt person och om de anmäls. Vi har tagit del av rapporten från januari 2015 kring kontrollmålet, 
där det framgår att det finns en mall för återrapportering av utförda granskningar. Den 
information som ligger i denna specifika rapport är dock knapphändig. Det står bland annat:  

”Under året har jag fattat beslut om anställning av personal. Kopia på anställningsavtalet har 
skickats till kommunsekreteraren, som anmält dessa på kommunstyrelsens sammanträden. Jag 
har endast rätt att fatta delegationsbeslut inom ett fåtal område i den vidaredelegationsordning 
som antogs 2007.” 

Granskningsmetod eller övergripande granskningsresultat anges ej. I rapporten framgår inte 
heller vem ”jag” är. Det är därtill oklart vilket dokument som åsyftas med 
”vidaredelegationsordning” från 2007. Det anges vidare att:  

”Kommunjuristen har i uppdrag att se över och uppdatera delegeringsordningen för 
kommunstyrelsen. Detta uppdrag har övertagits av nytillträdde kommunjuristen. […] Det är 
lämpligt att ta fram kommunövergripande riktlinjer för rapportering av delegeringsbeslut, gärna 
i samband med att delegeringsordningen setts över.” 

Då den delegationsordning som vi mottagit är daterad 2010 kan vi inte se att det skett en 
uppdatering av delegationsordningen. Det finns däremot en skriftlig rutin för anmälan av 
delegationsbeslut, framtagen i februari 2015. 

Enligt uppgift fick inte delegationsbeslut så höga poäng i risk- och väsentlighetsanalysen 2015 
att det motiverade att det skulle vara en särskild kontrollpunkt i 2015 års interna kontrollplan. 

Efter genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll för 2015 till och med maj 2016 
gällande vilka delegationsbeslut som återrapporterats, har vi gjort iakttagelsen att ett flertal 
beslutspunkter i delegationsordningen inte finns återrapporterade i protokollen. Beslutspunkter 
som ej återrapporterats återfinns bland annat under ekonomi och personal.  

3.6.2. Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras. 
 Delegationsordningen är på många punkter otydlig, och har inte ändrats sedan 2010. Det är 
dock positivt att det finns en skriftlig rutin kring anmälan av delegationsbeslut. Med bakgrund i 
att vår granskning visat att ett flertal beslut som vi bedömer bör ha fattats under 2015/2016 
inte har återrapporterats, finner vi att styrning och uppföljning av återrapportering brister.  
  



 
 
 

12 

3.7. Uppföljning gällande genomförande av beslut fattade av kommunfullmäktige  

3.7.1. Iakttagelser 
Det åligger enligt kommunallagen 6 kap. 1 § kommunstyrelsen att verkställa 
kommunfullmäktiges beslut och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till 
styrelsen.  

Enligt vad som framkom i intervjuerna ges uppdrag från kommunfullmäktige till nämnderna i 
protokollsutdrag till respektive nämndssekreterare. Uppdragen läggs in i en bevakningslista, där 
rubrikerna bland annat är beslutsdatum, beskrivning av ärendet, när det ska vara klart senast 
samt status. Dock anges inte avseende flertalet ärenden när dessa ska vara klara enligt beslut. 
Uppdraget går därefter till presidiet, som i samråd med förvaltningschef diskuterar hur 
uppdraget ska genomföras. Några nämnder väljer att lyfta in uppdraget som ett åtagande i 
verksamhetsplanen.   

Enligt uppgift från kommunledningskontoret finns det ingen nedskriven rutin kring uppföljning 
av beslut fattade av kommunfullmäktige. Uppföljning har hittills gjorts varje månad men kommer 
framöver att ske var tredje månad. När besluten är slutförda flyttas de över till en separat lista, 
där slutförda uppdrag från 2008-2015 framgår.  

Intervjupersonerna uppger att kommunstyrelsen inte efterfrågar uppföljning av beslut, utan att 
förvaltningscheferna förväntas ansvara för att uppföljning sker. En del förvaltningar upprättar 
verksamhetsplaner, där sådana beslut också ingår. Det skiljer sig dock mellan förvaltning till 
förvaltning hur man arbetar med sin framåtsyftande planering.  

3.7.2. Bedömning 
Vår bedömning är att det inte finns en enhetlig rutin för att säkerställa att uppföljning sker av 
att beslut fattade av kommunfullmäktige genomförs. Vi bedömer därför att denna brist kan leda 
till risk för ohörsamhet för kommunfullmäktiges beslut.  
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4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte till fullo leder och samordnar 
förvaltningen av kommunens angelägenheter på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning 
grundar sig på att kommunstyrelsen inte fullt ut lever upp till sitt reglemente gällande följande 
skrivelser:  

• Genom dialog ge vägledning i frågor som rör strategisk inriktning, resursförbrukning, 
mål och ambitions- samt risknivå.  

• Ta erforderliga planerings-, samordnings- och uppföljningsinitiativ i samverkan med 
kommunens nämnder och bolag, vilket ska leda till att kommunkoncernens totala 
verksamhet blir ändamålsenlig och effektiv ur såväl verksamhetsmässigt som 
demokratiskt perspektiv.  

• Kommunstyrelsens förvaltning ska utgöra ett kvalificerat stöd åt den politiska ledningen 
samt åt övriga förvaltningar och bolag.  

Vi bedömer dock att kommunens övergripande ledningssystem över lag kanaliseras och 
samordnas på ett tillfredsställande sätt och att det finns en hög ambition om att ha en 
fungerande horisontell och vertikal kommunikation inom kommunen.  

 

Revisionsfråga Svar 

 Finns det en strategi för samordning 
och samarbete? 

Nej, enligt vår bedömning har inte 
kommunstyrelsen en samlad strategi för 
samordning och samarbete.  

 Är formerna för intern samordning 
ändamålsenliga och fungerar de 
tillfredsställande?  

Nej, vår bedömning är att formerna för intern 
samordning inte fullt ut är ändamålsenliga och 
därför inte heller fullt ut fungerar tillfredsställande.  

 Ger kommunstyrelsen genom dialog 
vägledning i frågor som rör strategisk 
inriktning, resursförbrukning, mål och 
ambitions- samt risknivå? 

Delvis. Vi bedömer att kommunstyrelsen genom 
dialog ger vägledning i frågor som rör strategisk 
inriktning, resursförbrukning samt målnivå. Vi 
bedömer dock inte att det finns vägledning i 
frågor som rör ambitions- och risknivå.  

 Befrämjas såväl vertikal som 
horisontell kommunikation inom 
kommunkoncernen? 

Delvis. Vår bedömning är att det finns en hög 
ambition om att ha en fungerande vertikal och 
horisontell kommunikation. Vi ser dock att det 
finns oklarheter gällande hur, när och med vilket 
syfte den formaliserade kommunikationen sker. 
Vi ser också att det finns en bristande överblick 
kring de olika kommunikationsinslagen och hur 
de samspelar.  

 Kanaliseras och samordnas 
kommunens övergripande 
ledningssystem på ett 
tillfredsställande sätt? 

Ja, vår bedömning är att kommunens 
övergripande ledningssystem över lag 
kanaliseras och samordnas på ett 
tillfredsställande sätt. Eftersom styr- och 
ledningssystemet nyligen är infört kan vi dock inte 
bedöma huruvida systemet har lett till en 
förbättring av verksamheten. 
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 Finns det en tydlig 
delegationsordning och anmäls 
beslut fattade på delegation? 

Nej, vi bedömer att kommunstyrelsens 
delegationsordning behöver revideras 
Delegationsordningen är på många punkter 
otydlig, och har inte ändrats sedan 2010. Det är 
dock positivt att det finns en skriftlig rutin kring 
anmälan av delegationsbeslut. Med bakgrund i att 
vår granskning visat att ett flertal beslut som vi 
bedömer bör ha fattats under 2015/2016 inte har 
återrapporterats, finner vi att styrning och 
uppföljning av återrapportering brister.  

 Sker uppföljning av att beslut fattade 
av kommunfullmäktige genomförs? 

Nej, vår bedömning är att det inte finns en 
enhetlig rutin för att säkerställa att uppföljning 
sker av att beslut fattade av kommunfullmäktige 
genomförs. Vi bedömer därför att denna brist kan 
leda till risk för ohörsamhet för 
kommunfullmäktiges beslut. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att formerna för intern samordning är ändamålsenliga och fungerar 
tillfredsställande inom samtliga områden. 

 Tydliggöra innebörden av skrivelsen i reglementet gällande vägledning i frågor som rör 
ambitions- och risknivå. 

 Revidera kommunstyrelsens delegationsordning samt säkerställa att det finns en rutin 
för uppföljning av att samtliga delegationsbeslut återrapporteras.  

 Säkerställa att det sker uppföljning av att beslut fattade av kommunfullmäktige 
genomförs.  

 

 

 

Ystad den 22 augusti 2016 

 
Malin Lundberg   Sara Shamekhi 
EY    EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 
 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Kommundirektör, tillika förvaltningschef för Ledning & Utveckling  

 Ekonomichef Ledning & Utveckling  

 Kommunstyrelsens ordförande 

 Kommunstyrelsens andra vice ordförande 

 Förvaltningschef Kultur & Utbildning 

 Förvaltningschef Social omsorg 

 Förvaltningschef Samhällsbyggnad  

 
 
Dokument: 
 
Mål- och resultatstyrningsmodell 

Årsredovisning 2015  

Kommunstyrelsens måluppföljning 2016 
 
Anvisningar för budgetuppföljningar 2016 

Instruktion för hantering av åtaganden och aktiviteter i styrmodellen 2016-04-07 

Information till ledningsgruppen inför tertial 1 2016 

Kallelse till dialogmöte 

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut – slutförda uppdrag 2015-12-20 

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2016-03-07 

Övergripande anvisningar inför upprättande av årsbudget för år 2017 samt ekonomisk 
flerårsplan för 2018 – 2020 
 
Delegationsordning kommunstyrelsen, reviderad 2010-12-20 

Kontrollrapport för utförd granskning, delegationsbeslut 2015-01-05 
 
Instruktion för anmälan av delegeringsbeslut, 2015-02-23 
 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll avseende redovisning av delegationsbeslut, hela 
2015 till och med 2016-05Intern kontrollplan 2014 
 
Risk- och väsentlighetsanalys 2014-04-02 
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Bilaga 2: Enkätundersökning 
 
Enkätens utformning och genomförande 
Enkätundersökningen genomfördes elektroniskt, och länken skickades ut via e-post till berörda 
personer. Enkäten var öppen för besvarande mellan den 27 maj och 10 juni 2016. Samtliga 
avdelningschefer inom de tre förvaltningarna Kultur & Utbildning, Social omsorg och 
Samhällsbyggnad bjöds in att besvara enkäten, sammanlagt 20 personer.  
 
Syftet med enkäten var att undersöka hur avdelningscheferna uppfattar kommunlednings-
kontorets (förvaltningen Ledning & Kulturutveckling) stödjande roll.  
 
Sammanlagt 17 personer har besvarat enkäten. Enkätresultatet bifogas i sin helhet på 
följande sidor.  
 
 
  



  Survey Results -- Overview  

 

 

 

 

 

Kommunledningskontorets stödjande och samordnande roll  

Respondents: 17 displayed, 17 total Status: Live 

Launched Date: 26/05/2016 Closed Date: N/A 

1. Vår förvaltning erhåller tillräckligt stöd från kommunledningskontoret i: 

  Instämmer helt Instämmer till 
stor del

Instämmer 
delvis

Instämmer inte 
alls Vet ej Response 

Total 

Ekonomiska frågor 35% (6) 29% (5) 12% (2) 6% (1) 18% (3) 17 

Beredning av ärenden 0% (0) 35% (6) 35% (6) 12% (2) 18% (3) 17 

Personalfrågor 12% (2) 12% (2) 59% (10) 0% (0) 18% (3) 17 

Lokalfrågor 0% (0) 24% (4) 35% (6) 18% (3) 24% (4) 17 

IT-relaterade frågor 18% (3) 18% (3) 35% (6) 12% (2) 18% (3) 17 

Frågor rörande nyanlända 6% (1) 6% (1) 24% (4) 12% (2) 53% (9) 17 

Kommunikationsfrågor 6% (1) 12% (2) 24% (4) 41% (7) 18% (3) 17 

Total Respondents  119 

2. Kommentarer: 

1.

Har stort stöd från Ekonomi. Gällande personalfrågor behövs ett större stöd och jag efterfrågar tydligare riktlinjer kring 
personalpolitik.  
I kommunikationsfrågor finns idag inget stöd mer än när trycksaker ska produceras. Jag efterfrågar mer stöd i hur vi gentemot 
allmänhet och media ska förhålla oss i våra verksamhetsfrågor.

2.
I ekonomifrågor finns det stort stöd. 
I personalfrågor efterfrågar jag en tydlighet kring personalpolitiska riktlinjer.  
Kommunikationsfrågor är det önskvärt att få mer stöd när det gäller kommunikation emot allmänhet och media.

3.
I ekonomifrågor finns det stort stöd. 
I personalfrågor efterfrågar jag en tydlighet kring personalpolitiska riktlinjer.  
Kommunikationsfrågor är det önskvärt att få mer stöd när det gäller kommunikation emot allmänhet och media.

4.
Osynlig personalavdelning, svårt att erhålla stöd och svar på mejl. Ingen tydlig framträdande roll och personalpolitik. 
När det gäller lokalfrågor är svar på mejl ganska bra men i större samarbetsfrågor finns en tröghet och en otydlig struktur på 
vem som äger frågorna och vem som ska åtgärda. En konkret och tydlig ansvarsfördelning efterfrågas.

Total Respondents  4 

(skipped this question)  13 

3. Det är tydligt vilken roll kommunledningskontoret har i förhållande till vår förvaltning. 

 
Response 

Total 
Response 
Percent 

Instämmer helt  0 0% 

Instämmer till stor del  3 20% 

Instämmer delvis  6 40% 

Instämmer inte alls  3 20% 

Vet ej  3 20% 

Total Respondents  15 

(skipped this question)  2 

4. Kommentarer: 

1. För mycket servicefunktioner istället för kommunledningsfunktioner/processstyrning med specialisttjänster.

Total Respondents  1 

(skipped this question)  16 



 

 

5. Samordningen av kommungemensamma processer som berör vår förvaltning är tillräcklig. 

 
Response 

Total 
Response 
Percent 

Instämmer helt  0 0% 

Instämmer till stor del  1 8% 

Instämmer delvis  5 38% 

Instämmer inte alls  4 31% 

Vet ej  3 23% 

Total Respondents  13 

(skipped this question)  4 

6. Kommentarer: 

1. Behov av ökad samverkan centralt och i verksamheterna finns inom flera områden.

Total Respondents  1 

(skipped this question)  16 

7. Har du övriga kommentarer? 

1. Stora möjligheter finns för att ytterligare utveckla kommunledningskontorets stödjande och samordnande roll.

2. Saknas framförhållande personalpolitik

Total Respondents  2 

(skipped this question)  15 
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