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Genomförd granskning av kommunstyrelsens ledande och samordnande roll 

 

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 fullt ut leder och samordnar förvaltningen av kommunens 

angelägenheter på ett ändamålsenligt sätt.   

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 Kommunstyrelsen har inte antagit någon strategi kring samordning och samarbete. 
 Samordningen av vissa frågor, såsom lokal-, IT och kommunikationsfrågor, samt frågor 

som berör nyanlända, är inte tillräcklig. 
 Kommunstyrelsen ger genom dialog vägledning i frågor som rör strategisk inriktning, 

resursförbrukning samt målnivå, men inte i frågor som rör ambitions- och risknivå. 
 Det finns en hög ambition om att ha en fungerande vertikal och horisontell 

kommunikation. Dock finns det oklarheter gällande hur, när och med vilket syfte den 
formaliserade kommunikationen sker. 

 Kommunstyrelsens delegationsordning är på många punkter otydlig och har inte 
ändrats sedan 2010. 

 Det finns inte en enhetlig rutin för att säkerställa att uppföljning sker av att beslut fattade 
av kommunfullmäktige genomförs. 
 

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.  

 

 

 

 

 

 



 
      Revisionen 

 

 

 
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 ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer 
att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2016-10-31. 
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