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Granskning av delegation av beslutanderdtt
Landstingets revisorer har, med hjalp av saktunnigt bitr?ide, ganskat
landstingsstyrelsens delegation av beslutanderatt Den revisionsftaga som ska
besvams i granskningen :h om landstingsstltelsens delegationsordning er
indamAlsenlig och uppfyller kommunallagens krav.
Resultatet av granskningen framgar av granskningsrapporten "Granskning av
delegation av beslutanderAtt", vilken h:irmed tjverl2imnas.

Revisorernas bedomningar
Revisoremas sammanfattande bed6mning ?ir att landstingsstyrelsens
delegationsordning uppfiller lagens krav, men att den inte fullt ut Ar
nndamilsenlig.
Beslut som fattas pa delegation ska, enligt kommunallagen, anmalas till ndmnden
Revisoremas bedtimning ar att landstingsstyrelsen inte szike6tiillt att
delegationsbeslut zir registrerade och anmelda pA ett tillftedsstillande siitt
Gnnskningen visar att det flnns brister i hanteringen av delegationsbeslut samt
otydligheter i delegationsbest:immelsema.

Revisorernas rekommendationer
Revisorema rekommenderar
att irurebdrden av beslutsfattande pa delegation tydliggdrs i
delegationsbestiimmelsemas inledande del

-

att beskivdngama i delegationsbestzimmelsema av de fira delegationemas
samt tjanstem:innens ansvarsomraden tydligt siirskilj s ft6n de beslut som
delegerats

-
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att en eventuell komplettering giirs i delegationsbest:immelsema om ratt att fatta
bradskande beslut samt beslut om att inte utlamna allmiin handling. Beslut om att
utliimna allm:in handling, som ingir i delegationsbestimmelsema, betraktas i
regel som verkstellighet. Beslut om att inte utliimna allmiin handling iir att
betrakta som ett namndbeslut

-

att rutinen ftir anmalan av delegationsbeslut ldrtydligas i
delegationsbestlimmelserna samt att beslutsdelegatema infomeras om rutinen

-

att en blanketvdelegationsprotokoll fiir dokumentation av delegationsbeslut tas
ftam ftir att underlatta dokumentationen och aven gdra den enhetlig

-

att uppftiljningen av delegationsbeslut ingar i den intema kontrollen liir att
sdkerstzilla att rutinema ltjljs

-

att landstingsstyrelsen saikerstiiller att beslutsdelegatema hax kunskap om
innebiirden av delegationsbeslut sarnt siikeGtiiller att nyanstdllda och
nyliirordnade chefer infomeras om detta.

F169or till landstingsstyrelsen

1.

Vilka Atgarder avser landstingsstyrelsen vidta ftir att sakerstilla att
delegationsbeslut registreras och anmiils pi ett tillftedsstallarde satt?
atgiirder avser landstingsstyrelsen vidta till ftiljd av
revisoremas rekommendationer och granskningens resultat?

2. vilka dwiga

Svar fran landstingsstyrelsen
Revisorema dnskar svar fran landstingsstltelsen senast 2013-04-26

Doris Joh{ansson
Ordldrande

Amold Carlzoin
Vice ordltirande
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Sorntnc:nfo,ttning och
rekotnrnendo,tioner
P\,|c ha! pe uppdrag av de ftirtroenderalda revisorema i Lanalstintet i Jiinktipings
hn granskat ;indamekenlighet arseende landstingsstlrelsens delegationsordning
samt hantering av delegationsbeslut.
Den rcvisionsfrega som granskningen ska besvara er om delegationsordningen fiir
landstingsst Telsen er iindanilsenlig och om den uppfoller kommunallagens lcav.

Granskningen har genom{iirts tenom studier av landstinSssq'relsens
delegationsordning, landstingsstlaelsens protokoll fien 2012 samt geoom

inteduer

ekononidirekiir, kanslidirelditr, personaldirekdr samt
idrvaltningschef fiir Jdnkiipings sjukvirdsomride.
med landstingsdirekiir,

Efter genomfiird grarskning giir vi bediimninten att landstingsstlrelsens
delegationsordninS inte fullt ut er andamekenlit men vi bed6mer att den uppfyller
lagens lcav. Denna bediimning gmndas pi ftiljande punker.

.
.
.

.

Vi bediimer att landstingsstFelsens deletationsordning er anpassad till
organisationen och aNer att delegationsordningen motsvarar behovet av
beslutsfattande som finns i orga[isationen fiir att bed va en retssaker och
samtidigt effeltiv handliiggning av iirenden.
Vi bediimer att det inte er helt tydliggjort vad som avses med ett
delegationsbeslut och vad som er verkste ighet utiiver vad som iir angivna
beslutsletter.
Det finns en skri\.ning i delegationsbestlmmelsema avseende anmdlan av
delegationsbeslut men vi bediimer att denna inte ar tihacklgt tydlig samt
att det framkommit brister i tillampningen. Vi beddmer att
landstingssqrelsen inte s?ikerstalt att de beslut som fattas med stdd av
delegation ar registrerade och anmalda pe ett tillfredsstelande sett.
Vi bediimer att de punker i delegationsbestiimmelserna som avser
beslutsfattande er tydliga avseende vilken beslutanderatt som deleSeras och
till vem (vilken funltion).

Med balgrund i granskdngsresultatet vill vi ge liiljande rekommenilationer

Rekommendationer

.

De i,aa politiska deletationemas ansvarsomride respeltive

delegationsbeslut skulle kunna tydliggijras )'tterligare genom att exempelvis
inleda med respekive delegations ansvarsomdde fiir att sedan lista de
beslutpunlfter deletationema har ratt att fatta beslut inom.

.

Vi saknar i delegationsbestiunmelserna rltten att fatta bridskande beslut
som limpligen delegeras till ordfiirande. Detta bdr g6ras f6r att underletta
beslutsfattande i situationer diir sammankallande av stl'relsen Iiirsvirar
hanteringen av beslutsfattandet.
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Vi vill uppmdrksamma landstingsst ?elsen pe att skillnadema mellan
verkstdllighet och beslutsfattande pe delegation med fiirdel kan tydligg6ms i
delegationsbest?irnmelsernas inledande del.
Utliimnande av allmiin handling betrakas i regel som verkstiillighet medan
nekande av utl?imnande av allmiin handling ?ir att betralila som ett
ndmndsbeslut. Vi rekommendemr lanalstingsstFelsen att liirendm
skrivningen fiir att underlatta hantemnde av sadana beslut.

Rutinen fiir anmdlan av delegationsbeslut behtive. ftirtydligas i
delegationsbestemmelserna samt tydligare informenbeslutsdelegater om
denna rutin. Vidare kan uppftiljning av delegationsbeslut med f?irdel ingl i
landstingssqTelsens interna kontroll fiir att sekerstella att rutinerna ftiljs.
Landstingssg.relsen Mr siikerstiilla att utsedda beslutsdelegater fer kunskap
om innebiirden av delegationsbeslut i samband med introduttion fiir
nyanst:illda och n!4iirordnade chefer.

\ii anser att det med lbrdel

kan tas ftam en blankett altemati\.t

delegationsprotokoll som anv:inds fdr att dokumentera delegationsbesluten
pa ett enhetligt vis. En sedan blankett/protokoll biir inneha a information
om beslutsdatum, beslutsdelegat, rirendemening, beslut samt hanvisning till
vilken del av delegationsbestammelsema som beslutet er fattat med stiid av.
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Inledning

r.r

Bakgrl.md

Enligt kommunallagen (KL) fir en sBTelse/dimnd uppdra till utskott, en
ledamot/ersatare eller till en anstiilld i landstinget att besluta pe sqrelsens v?ignar i
ett visst drende eller i gmpper av Zirenden. Mssa undantag g6rs, exempeMs fer
arenden om mel, rikning, omfattning eller kvalitet inte deletems.
Beslut som fattas med stdd av delegation fren sBTeke ar juidisl(t sett ett
landstingsstlrelsebeslut och kan inte endras av stlrelsen. Fdr att beslut ska vinna
laga kraft lcdvs dock att de anmeh till soTelsen.

Namnden beslutar sjalv om vad sorn ska delegeras inom rarnen fdr vad
IagstiftninSen tileter. Griinsen mellan vad som er delegering och verkstelighet er
dock inte exak. K:innetecknade liir ett beslut ar bhnd annat att det fitreligger
alternativa liisningar och att b€slutsfattaren maste gtira vissa iiverveganden och
bediimningar.

7.2

Reuisionsfrd,ga

A/vC har fatt i uppdrat av Landstintet i Jdnkiipings
landstingssBTelsens delagationsordning.

Den revisionsftiga som ska besvaras

.

lins revisorer att granska

lr

ArdelesationsordningenfiirlandstingssBaelsen iindamilsenligoch
uppi'ller den kommunallagens krav?

Inom ramen fiir revisionsfrigan ska fiiljande kontrollmAl beslysas

.
.
.
.
.

Ar delegationsordnin8en anpassad till organisationen och utifien de behov
av beslutsfattande med stcid av delegation som finns?
ih det tydlig&iort i organisationen vad som avses med ett delegationsbeslut?
Finns det fastste da regler och rutiner fitr anmiilan av beslut som fattas med
stiid av deletation?
?ir de beslut som fattas med stiid av deleSation registrerade och anmelda pe
ett tillft edsstalhnde satt?
Anges det klart vilken beslutanderatt som delegeras och till vem
beslutanderetten iiverHts?

7.3 Augriinsningochtnetod
Granskningen har genomforts genom studier av landstingsstlrelsens
delegationsordning, landstingsst!'relsens protokoll frin :orz samt genom interyjuer
med landstingsdirekiir, ekonornidirektiir, kanslidirektir, personaldirektiir samt
ftirvaltningschef f<ir Jiinkiipings sjulvirdsomride.
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2

Delegering au beslutanderiitt

I enighet med kommunallagen har de fiirtroenderalda i landstinget det politiska
ansvaret fitr verksamheten i sin helhet, vilket inneber beredning, beslut och
genomfitrande. Beslut enligt kommunallageos mening kan endast fattas av
fullmiikige, sqrelse/nemnd, partsammansatt organ eller deletat. Den senare ned
stiid av deleSationsregler enligt 6 kap $$ 33-38 i komrnunallagen eller i enlighet
med speciallagstiftning.

2.

1 Nij'rlrlndsbeslut eller

fdrutltning

sbe

slut

I kommunala sammanhang giir man vanligtvis etskillnad mellan nemnalsbeslut och
fiirvaltnin8sbeslut.
N.imndsbesluf a\6er beslut som fattas av nemnd eller av delegat rned stdd av
delegering fr6rl niimnd.
Fdruoltningsbeslut avser beslut som f6r fattas av anstrilld utan att de normalt
anmah till nrimnden. Det 16r sig dA om verkstelighetsbeslut i det ldpande arbetet.
Negon tydlig grens mellan de tve beslutsformerna gar inte att ange.
Kommunallagen anvander begreppet "ren verkst:illighet" i bestemmelsema om
riverklagande. Enligt 10 kap $ 2 kan niimndsbeslut och delegedngsbeslut
<iverklagas medan beslut som er ren verkstellighet eller av litrberedande art inte kan
<iverklagas.

Ett riktmdrke hr att de beslut som fattas i det dagliga arbetet och som sqrs av
regler, riltlinjer, arbas- och rutinbeskrivningar iir ren verkstdllighet och ingar i
gruppen fitrvaltningsbeslut. Exempel pa fdrvaltninSsb€slut kan vala debitering av
avgifter enligt faststald taxa eller ink6p av varor ften leverantiir aliir landstinget
tecknat ramavtal.

dttigheter som ftiljer av arbetsrdttslig lagstiftning eller
fall finns litet eller inget utrymme ftir att fatta

En annan skiljelinje ?ir de

kollekivartal. I

dessa

delegationsbeslut.

2.2 Delegationsbeslut
Deletation

av

beslutandedtten har tve s).ften:

.

att avlasta stlrelsen/nemnderna i mtinerenden. Detta ftir att skapa utr]'mme ldr
mer omfattande behandling av betyde)sefirlla och principiela arenden

.

att mitjliggiira en effekivare verksamhet genom att beslutsvagama blir kortare
och haodliiggningen snabbare

cenom delegation fllttas beslutandereften ften nrimnden till delegaten. Nemnden
kan enligt kommunallagen 6 kap 5 33 delegera sin beslutandedtt till:

-

ett utskott

enskild ledamot eller ercettare inom nemnden

Januari2013
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-

enskild anst:illd inom kommunen

Fiirvaltningschefen kan, efter siirskiit tilhtend ften n:imnden, vidaredelegera sin
beslutanderett till annan anstllld i kommunen eller i de samverkande kommunema
enliSt KL 6 kap 5 37.
Delegaten treder helt i nimndens stiille. Beslut som fattas med stiid av delegation ?ir
sett ett nemndbeslut och kan inte ?indras av niimnden i samband med att
beslutet anm:ils. Det betyder aven att delegatens beslut kan dverklagas pe samma
satt som namndens beslut.

juridisk

I vissa erenden tilEts idte nemnden att delegera sin beslutanderett enligt
kornmunallagen 6 kap S 34, det teller i fttljande fal:

1.
z.
3.

4.
5.

drenden som avser verksamhetens mel,

inriltning, omfattnint eller

l$alitet,
framst?illningar eller yttranden till fullm?iktige liksom I'ttranden med
aDlednins av att beslut av nemnden i dess helhet eller av fiilm:ikige har
6verklagats,
arcnden som ritr mlardithetsutiivning mot enskilda, om de rir av principiell
beskaffenhet eller annars av stdne vild,
erenden som vecks tenom medborgarftirslag och som tiverlitits till
nemnden.
vissa erenden som anges i sirskilda ftireskrifter.

2.2.2 Registrerbry

au beslut

RegistrerinS av delegationsbeslut biir ha lika formregler som fiir beslut fattade
direkt av en sgrelse eller nemnd. Detta innebar att det ska finnas nagon form av
skriftlig dokumentation fiir de beslut som fattas med stijd av delegation.

Darfiir bijr varje beslutshandling innehllla uppgift om:

.
.
.
.
.

irendemening
beslutsinnehlll
vem som fattat beslutet
ner beslutet fattades
vem som beslut€t er riltat till

2.2A Anmiilan

0L)

beslut

Alla beslut som fattas med stiid av delegation ska anmdlas till den nhmnd eller
sqTelse som delegemt beslutandedtten. Nar det galer beslut som fattas med stiid
av vidaredelegation frin fiiwaltningschef ska anmdlan ske till ftirvaltniogschefen.
Det finns tre sj'ften med kravet pa eterrapportering - information, kontroll och
reSistrering.
De ftirsta s1,ftena information och kontroll s)'ftar till att ge nemnden/styrelsen
fotlitpande information om vad som hander i verksamheten och mitjlighet att
kontrcllen att de beslut som fattas av delegaterna dr i ijverensstammelse med
namnden/sttrelsens iktlinjer och intentioner.
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Det sista s]ftet regishering kan ha betydelse ftir bes*irstiden. Besverstiden dver ett
delegationsbeslut fiknas vanligtvis ften det datum beslutet eller det protokoll diir
anmdlan noteras eller tilllcdnnages exempelvis pi anslagstavla. Undantag frin
denna regel dr beslut som Lan dverklagas genom si kallade f?jrvaltningsbesviir diir
tiden raknas ften den tidpunk ndr den som beritrs av beslutet tagit del av beslutet.
Beslut som kan dverkl€as genom f6rvaltningsbesv:ir utgiirs av beslut som har
karak?iren av m1'ndighetsutii\,'ning sasom socialt bistind och bygglov.

2.2.4

Rutiner for anmAlon ou delegationsbeshlt

Nedan fijljer ett exempel pa hur rutiner {iir registrcring och aomahn av beslut
fattade med stitd av delegation kan se ut.

.

Registrering

Deletatema notemr sitt beslut i personaliirenden pi den blankett eller
motsvarande som utg6r underlag fiir beslutet exempelvis anstlllningsbevis,
tjanstledighetsansiikan. Fiir iirTiga erenden noteras beslutet pA slrskild blankett
"Delegationsbeslut".

.

Anlniilan

Delegaten ska senast 14 dagar efter beslutet senda beslutshandlingen till fiirvaltningens kansli. Till beslutet ska bifogas de beslutsunderlag som inger i Srendet.
I respeltive niimnd sorteras och numleras alla beslut med tillhiiralde
handlingar uoder rubrikema som exempel personal, ekonomi,
fastighetsiirenden och placeras med tillhtirande handlingar i piirm eller

liknande.

.

Notering i nemndens/st!'r€lsens protokoll

Vid niimndens/sfrelsens sammantraden redovisas besluten genom att
upprdttad f?irteckning redovisas och att nemnden/st}'relsen informeras om att
piirm med delegationsbesluten finns tillgringlig.
Registrering av att delegationsbesluten anmiilts tiirs i sarskild pan$af i
nemndens/sq'relsens protokoll. Av registredngen ska framg& vilka beslut som
anmillts genom uppgift om ldpnummer eller motsvarande liir besluten samt den
tidsperiod nir besluten fattats.
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Gra,nskningsresultat
5.1

J.i.1

Delegationsbestiitnrnelser
Styrdokument

Landstingsstyrelsens delegationsbestammelser och ansvarsfdrdelningl bester aven
inledande del d?ir fyra delegationer (planerings-, regional utvecklinSs-, tekniska
samt kinedelegationen) tilldelas ansvarsornriden samt beslutanderatt i vissa fragor.

Vidare har sttrelsen delegerat beslutanderitt till landstingsstlaelsens presidium och
orclfiirande arseende deltagande i kurser och konferenser, utgifter inom 2oo ooo
kr, reptesentation samt semester, tjenstledighet och utlandsrcsor iiir
landstingsdirckiiren.

I den anclra delen av bestlmmelserna har beslutandedtt med stiid av delegation
tilldelats landstingsdirektiir, ekonomidireltrir, personaldirekiir, fastighetsdirekiir,
inkiipsdireltiir, trafikdirelittir samt fiirvaltningschei Respekive funkion har litt en
till f1'ra beslutspunker delegerade till sig fren hndstingssgTelsen. Det finns ingen
ersettare angiven om ordinarie beslutsdelegat skulle vara frenvarande. Det er inte
angivet om beslutsdelegaten har mdjlithet att vidaredelegera beslutsfattandet eller
inte.
Den tredje delen bestar av en ansvarsftirdelning till fiirvaltningschefer avseende
risk- och sakerhetsomddet.

t;hde delen rcdogdr fttr att latt att fatta beslut enligt deletation
eller disponera medel genom beslutsattest inte:ir entydigt med ratt att underteckna
altal ftir Landstingets dkning.
Den avslutande och

3.1.2

Tilliimpning au delegationsbestiimmelser

De intervjuade beslutsdelegatema :ir samstemmiga i uppiattninSen att det er en
relatir.t liten del inom deras respekive tj:insteutdvande som kriiver beslutsfattande
enlighet med vad deras funkioner tilldelats i deletationsbestiimmelsema. Istelet
menar de inteNjuade att detta utg6rs till stor del av verktelithetbeslut. Samtliga

i

intervjuade poengtemr dock att det ar en eterkommande ar.wdgning som giirs i
samrAd med antingen chef eller i vissa fall dirclit kommunicemt tili
landstingssqTelsen da grlrnsen mellan verkstellghet eller beslutsfattande till viss
del er fl'tande och drtumed fiiremel fiir tolkning. I de fall dir laldstingsst aelsen
informeras cLire}t finns dA mitjligheten fdr sqTelsen att omvandla informationen till
behandling i iorm av ett lrende diir stytelsen de blil beslutande.
De inteduade anser inte att det finns ett behov av beslutsfattande fiir att kunna
vidh6lla en effekiv och dttsseker hantering av iirenden, utiiver vad som idag iir
angivet i best?immelserna. De to oingen giirs ar att det till stitrsta debn er ren

1

Landstingsstyrelsen 2011-06-12 S'l04
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verlGtdllighet som hever beslutfattande anser inte nagon av de inteduade att det
idag fattas beslut som saknar stiid av delegationsbestiunmelser.

:1.1.:l

Reuisionell kommentar

Vi bediimer att det er tydliggjort i deletationsbestiimnelserna avseende de $'ra
delegationema rad som avser ansvarsomtlde och vad som er rett att fatta beslut
med stitd av delegation. Detta skulle dock kunna tydliggtiras )'tterligare genom att
exempelvis inleda respeltive delegations ansvarsomride fiir att sedan lista de
beslutspunkter delegationerna har ratt att fatta beslut inom.
Vi saknar i delegationsbestemmelserna ratten att fatta bredskande beslut som
ldmpligen delegeras till ordfiirande. Detta bitr giiras fdr att underutta
beslutsfattande i situationer diir sammankallande av stlrelsen s]'nnerligen kan
fdrsvera hantedngen av beslutsfattandet.
Det biir framgi i delegationsbestiimmelserna om beslutsdelegaten har miijlighet
vidaredelegeH beslutsfattandet. Det bitr aven utses en erslittare till ordinarie

att

beslutsdelegat om denna er frenvamnde.
Retten att fatta beslut med stiid av delegationsbestemmelserna anser vi vara i
relatirt ringa omfattning delegerad till ledande tjenstemen da tolkningen g6rs att
dessa funktioner istalet hanterar vad som anses vara ren verkstdllighet. Vi vill dock
uppm:irksamma landstingsstlrelsen pe att skillnadema mellan verkstrillighet och
beslutsfattande pi delegation med ftirdel kan tydliggtiras i
delegatioNbestiimmelsernas inledande del.

Vi noterar att landstingssttaelsen delegeHt utliimnande av allmtinna handlingar
fiirealtningschef. Detta betraldas i regel som verkstdllighet medan nekande av
udemnande av almen haodling :ir att betmka som ett namndsbeslut. \./i
rekommenderar landstingssq'relsen att fdrandra skrivningen fiir att underl?itta
hanteringen av sealana beslut.

S.z
3 .2

.1

till

Antniikrn och registrering au
delegotionsbeslut
Rutiner

I delegationsbestiimmelserna anges det mellan del tre avseende ansvarsf6rdelning
till fijrvaltningschefer och den f?irde och arslutande delen angiende artal att beslut
enligt delegation ska anmiilos till lctndstingsstlrelsen genom protokoll eller pd
annat sitt.
Rutinen fdr n:ir ett beslut fattats med stitd av delegationsbestdmmelsema angiende
revideringar av ramf6rutsettningar i budget er att detta dok:umenteras i ett s:irskilt
dokument fiir beslut. I nesta skede hanteras detta i tilliiggsbudgeten och
offentligsdrs pe intranetet i e-cirlour. Under tiden fdr denna gransknings
genomfdrande har besluten inte anmllts till landstintsstlaelsen fiinan i december
menad.
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Uppmaningar till beslutsdelegater som fattar beslut enligt
delegationsbest:immelsema har enligt uppgift kommunicerats fien kansliet vid ett
par tillfiillen ftir att uppn?irksamma beslutsdelegatema pi vilten av att anmdla
dessa till landstingss\telsens sammantrade.

:1.2.2

ProtoktLLsoranskniry

I landstingsstytelsens protokoll fr6r zorz finns deleSationsbeslut anm:ilda vid tve
tillf?illen, 2012-08-21 samt 2012-12-18. Vidarc dr protokoll frin de fi,ra
delegationema iterkommande anmilningsiirenden under eret.

Vid augustisammantradet er delegationsbeslut anmeh ften hndstingsdirelctiiren
samt frin Jiinkiipings sjukvirdsomride.
Vid decembersammantredet dr disentligt fler delegationsbeslut anmalda. Dessa
ar.ser bland annat fiirordnande av verksamhetshefer inom Vtimamo
sjukv6rdsomride, H<iglands sjukverdsomrade, Jcinkiipings sjukvirdsomride,
revidende budgetbeslut 1i5n ekonomidirekijren samt landstingsdirek6ren samt
beslut om diverse utgifter samt deltagande i konferenser och dylilt lrin
landstingsstlrelsens presidilrm.

3.!.::)

Rt:uisionellkottttntnlLtr

Vi bediimer att rutinen fiir anmehn av delegationsbeslut behriver ftirtydligas i
delegationsbestdmmelserna samt att sBTelsen behiivertydligare informera
beslutsdelegater om rutinen. Vidare kan upp{?iljning av delegationsbeslut med
fiirdel ingi i landstingsst)'relsens intema kontroll fiir att sekerst;illa att mtinema
fiiljs. landstingsstFelsen biir ?iven s:ikerstalla att utsedda beslutsdelegater
kunskap om innebiirden av delegationsbeslut i samband med introdukion till
nyanstellda och nfitrordnade chefer.

flr

Vi anser att det med fiirdel kan tas fiam en blankett alternati\,t delegationsprotokoll
som anvends fiir att dokumentem delegationsbesluten pe ett enhetligt vis. En sedan
blankett/protokoll biir innehala infomation om beslutsdatum, beslutsdelegat,
erendemening, beslut samt henvisning till vilken del av delegationsbestemmelserna
som beslutet er fattat med stiid av.
Vi anser att det iir mycket positilt att det under tiden fiir denna gansknings
genomfitrande setts tiver vilka delegationsbeslut som er fattade under 2012 och
sedemera har anmilts till landstingsst]relsens sammantrade i december.
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4

Reuisionellbeddmning

Utifian iakttagelser och resonemang i revisonella kommentarer gdr vi ftiljande
bed6mningar avseende kontrolfregorna fiir ganslcringen.
\4 beditmer att landstingsstlrelsens delegationsordning ?ir anpassad till
organisationen och anser att delegationsordningen motwarar behovet av
b;lutsfattande som finns i organisationen f6r att bedriva en rittssiiker och
samtidigt effeltiv handliiggning av iirenden.
Vi bediimer att det inte :t helt tydliggiort vad som arses med ett delegationsbeslut
och vad som er verkstalighet utdver vad som er angima b€slutsrdtter.
Det finns en skrirming i delegationsbest?imrnelsema ar,seende anmdlan

t

delegationsbeslut men vi bedijmer att denna inte iir lracHiSt tydlit samt att det
framkommit brister i tilliirnpningen. Vi bediirner att landstinSssq'relsen inte
sekersteflt att de beslut som fattas med stdd av delegatron er registremde och
anmelda pe ett tillftedsstelhnde sett.

Vi bediimer att de punker i dele8ationsbestemmelsetna som arser beslutsfattande
iir tydliga avseende vilken beslutanderatt som delegeras och till vem (vilken
tunktion).
Med stiid av ovan namnda resonemang blir svarct pe revisionsfregan fiiljande: vi
bediimer att landstingsstlrelsens delegationsordning inte fullt ut er iindamilsenlig
men vi beditmer att den uppfyller lagens krav. Vi har under granskningens
genomfiirande upptiick ett antal brister i hanteringen av delegationsbeslut samt
otydligheter i delegationsbestemmelsema som vi vill uppmdrksamma
Iandstingsstlaelsen pa genom denna mpport och hanvisar framst till vara
rckommendationer i al6nil1. Sammanfaftning och rekommendationer.

Vi anser att det ar mycket positirt att det under tiden fiir denna gransknings
genomfdrande setts 6ver vilka delegationsbeslut som er fattade under 2()12 och att
dessa sedemera hat anmahs till landstingssqTelsens sammantrede i december.
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