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Styrelse/niimnder

Granskning av nf,mndernas och styrelsens delegationsordningar
Enligt kommunallagen (KL) IEr en niimnd uppdra till utskott, en ledamot/ersittare eller till en anstiilld i kommunen att besluta pA ndmndens viignar i ett visst, eller en viss grupp av drenden. Dessutom
ger lagen m<ijlighet att niimnden f6r ge Itirvaltningschef riitt att vidaredelegera beslutanderiitten till
annan ans6lld inom kommunen. Kommunallagen ger ocksi anvisning om vilka drenden som inte fir
delegeras. Det iir i fiirsta hand ?irenden som handlar om mil, inriktning, omfattning och kvalitet av
verksamheten. Det anses vara en ren politisk uppgift och att delegera dessa iirenden kan rubba
ndmndemas dvergripande ansvar liir verksamhetema.

Nya regler i kommunallagen frin och med den l januari 2018 ger styrelsen och ndmnderna m<ijlighet
att sjiilva fi avg6ra vilka beslut som ska anm,ilas. Beslut som inte anmiils men som dr
<iverklagningsbara ska tillk2innages pt den kommunala anslagstavlan. Den kommunala anslagstavlan
ska numera vara webbaserad. Det har dven inliirts en m6jlighet fiir nlmndema att delegera
beslutanderiitt till sina presidier.
Revisorema har utifrin sin samlande bed6mning av risk- och viisentlighet beslutat att granska
omridet.
Granskningens syfte ar att bedoma om regionstyrelsen, hillbarhetsn6mnden, kultur- och kompetensnd.mnden och liiretagshelsovirdnimnden s2ikerst?iller att delegationshanteringen sker p6 ett
iindamilsenligt och riittssiikert siitt.
Granskningsresultatet har bed6mts utifrin skalan "ej uppf,llt",
<iverviigande del" eller "helt uppfullt".

"i

begrZinsad utsffackning",

'till

Efter genomfiird granskning 96r vi den samlade beddmningen regionstyrelsen till tivervligande del
har s2ikerstiillt en iindamilsenlig delegationshantering och att hillbarhetsniimnden, kultur- och
kompetensndmnden och fiiretagshiilsovdrdn?imnden i begriinsad utstrickning har s2ikerstiillt en
iindamAlsenli g delegationshanterin g.

Med utgingspunkt frin de iakttagelser och bed<imningar som har framkommit i den uppftiljande
gransklingen l2imnar vi loljande rekommendationer.

Efter genomlord granskning I dmnas loljande rekommendationer

I

re I on styre I sen oc lr ll antn dema

Siikerstiill en tillriicklig intem kontroll giillande delegationshanteringen, exempelvis genom att
inkludera uppfoljning i intemkontrollplanen eller att genomfiira regelbundna stickprov i
samband med niimndemas sammantrAden.
S?ikerstiill att

tillriicklig information

ges om lagforiindringar utifran den nya kommunallagen.

Efter genomftird granskning liimnas fiiljande rekommendationer till regionstyrelsen:

o
.

Siikerstiill en regiondvergripande enhetlig struktur f<ir delegationsordningar och dvergripande
rutiner.
Besluta om tidsfristen och formema ftir anmiilan av vidaredelegation. Regionstyrelsen btir
2iven siikerstiilla att vidaredelegationen Iiiljer samma struktur som delegationsordningen och att
det firurs tillgiinglig digitalt (exempelvis som bilaga).

Efter genom{iird granskning l2imnas fiiljande rekommendationer till namndema:

o

Genomfiir en <iversyn av delegationsordningar fi)r att siikerst2illa att samtliga delegationsbeslut
iir inkluderade inom respektive nimnds ansvarsomr6de och att hiinvisningar sker till befintlig
lagstiftning.

o
.
o

Besluta om tidsfristen och formema ftir anmllan av delegationsbeslut.

Uppriitta rutiner ftir dokumentation, utformning och anmiilan av delegationsbeslut.
Siikerstiill en enhetlig struktur for utformningen av delegationsordningar.
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