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Landstingsstyrelsen 

Granskning av delegation av beslutanderätt 
Landstingets revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat 
landstingsstyrelsens delegation av beslutanderätt. Den revisionsfråga som ska 
besvaras i granskningen är om landstingsstyrelsens delegationsordning är 
ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens krav.  
 
Resultatet av granskningen framgår av granskningsrapporten ”Granskning av 
delegation av beslutanderätt”, vilken härmed överlämnas. 
 

Revisorernas bedömningar 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att landstingsstyrelsens 
delegationsordning uppfyller lagens krav, men att den inte fullt ut är 
ändamålsenlig.  
 
Beslut som fattas på delegation ska, enligt kommunallagen, anmälas till nämnden. 
Revisorernas bedömning är att landstingsstyrelsen inte säkerställt att 
delegationsbeslut är registrerade och anmälda på ett tillfredsställande sätt.  
Granskningen visar att det finns brister i hanteringen av delegationsbeslut samt 
otydligheter i delegationsbestämmelserna.    
 

Revisorernas rekommendationer 
Revisorerna rekommenderar  
 
- att innebörden av beslutsfattande på delegation tydliggörs i 
delegationsbestämmelsernas inledande del 
 
- att beskrivningarna i delegationsbestämmelserna av de fyra delegationernas samt 
tjänstemännens ansvarsområden tydligt särskiljs från de beslut som delegerats 
 
- att en eventuell komplettering görs i delegationsbestämmelserna om rätt att fatta 
brådskande beslut samt beslut om att inte utlämna allmän handling. Beslut om att 
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utlämna allmän handling, som ingår i delegationsbestämmelserna, betraktas i 
regel som verkställighet. Beslut om att inte utlämna allmän handling är att 
betrakta som ett nämndbeslut 
 
- att rutinen för anmälan av delegationsbeslut förtydligas i 
delegationsbestämmelserna samt att beslutsdelegaterna informeras om rutinen 
 
- att en blankett/delegationsprotokoll för dokumentation av delegationsbeslut tas 
fram för att underlätta dokumentationen och även göra den enhetlig 
 
- att uppföljningen av delegationsbeslut ingår i den interna kontrollen för att 
säkerställa att rutinerna följs 
 
- att landstingsstyrelsen säkerställer att beslutsdelegaterna har kunskap om 
innebörden av delegationsbeslut samt säkerställer att nyanställda och 
nyförordnade chefer informeras om detta. 
 

Frågor till landstingsstyrelsen 
 

1. Vilka åtgärder avser landstingsstyrelsen vidta för att säkerställa att 
delegationsbeslut registreras och anmäls på ett tillfredsställande sätt? 
 

2. Vilka övriga åtgärder avser landstingsstyrelsen vidta till följd av 
revisorernas rekommendationer och granskningens resultat? 

 

Svar från landstingsstyrelsen 
Revisorerna önskar svar från landstingsstyrelsen senast 2013-04-26. 
 
 
 
 
 
 
 
Doris Johansson  Arnold Carlzon 
Ordförande   Vice ordförande 
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