Ystads kommun
Revisionen

Till kommunfullmäktige i Ystads kommun

Revisorernas redogörelse för år 2015
l enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom
kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Vi har genom lekmannarevisorer
granskat den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag.
Vi har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som vi anser rnotiverat. Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt från bedömning av risk och
väsentlighet. Genom bedömningarna har ett antal prioriterade granskningsområden
framkommit vilka har dokumenterats i en revisionsplan för 2015.
Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Under
det löpande verksamhetsåret har revisorerna återkopplat resultatet av genomförda granskningar till de som blivit granskade. Det har skett genom presentation av granskningar, dialoger och överlämnande av granskningsrapporter.
Resultatet av djupgranskningar
överlämnas fortlöpande til! fullmäktige.

Granskningens inriktning och resultat
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. För att möjliggöra en effektiv granskning har
de förtroendevalda revisorerna delat in sig i arbetsgrupper med olika bevakningsområden.
Varje grupp har tagit del av protokoll och annan viktig dokumentation inom bevakningsområdet. Minst två gånger per år besöker grupperna nämnder och styrelser för att informera sig.
Det sker vanligtvis i samband med delårsrapport och årsredovisning. Gruppernas arbete och
iakttagelser har redovisats vid revisionens möten.
/
Fördjupade granskningar
Under året har revisorernas granskningar avansvarsutövandet
fördjupade granskningar, till vilka sakkunniga biträden anlitats.

kompletterats

med

Granskning av utbyggnad av öppet stadsnät
Syftet med granskningen var att bedöma huruvida utbyggnaden skett ändamålsenligt och
utifrån fastställda villkor. Den sammanfattande b=dömninqen är att utbyggnaden sker
ändamålsenligt utifrån fastställda styrdokument och prislistor. Dock är det av stor vikt att
Ystad Energi AB säkerställer att samtliga potentiella kunder får likvärdig information om
anslutningsavgifter och möjligheten till samförläggning genom gruppanslutning.
Granskning av kommunens bemötande och tillgänglighet samt värdegrundsarbete
Syftet var att granska huruvida kommunstyrelsen och nämnderna tillförsäkrar medborgarna
ett gott bemötande och en god tillgänglighet, samt att klargöra vilket värdegrundsarbete som
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finns ett stort antal nämnds- och förvaltningsspecifika initiativ men att kommungemensamma
styrande eller vägledande dokument saknas. Det gör det svårt att slå fast vilka
grundläggande förväntningar medborgaren kan ställa på kommunen oavsett vilken
verksamhet man kommer i kontakt med.
Vi bedömer att kommunstyrelsen, utifrån dess ledande och samordnande uppdrag, inte i
tillräcklig utsträckning har tagit ansvar för att leda, följa upp och synkronisera kommunens
värdegrundsrelaterade
arbete. Vidare
noteras
att system för synpunktsoch
klagomålshantering är förvaltningsspecifika, vilket ur flera aspekter riskerar att vara en
suboptimal lösning. Bedömningen är också att det finns anledning att vidta åtgärder för att
säkerställa en likvärdig och ändamålsenlig hantering av medborgarförslag.
Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning och det lagstadgade balanskravet kommer att uppnås. Soliditeten uppvisar en
fortsatt negativ trend, vilket vi bedömer som bekymmersamt. I enligt med prognosen
förväntas verksamhetens nettokostnader öka med 5,1 procent och skatteintäkterna med
cirka 3,9 procent. Kostnadsutvecklingen är oroande. Vid granskning av delårsrapporten
framgår att samtliga tre finansiella mål har uppfyllts för perioden. Prognosen för helåret visar
att målen avseende att årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna,
samt att nettokostnaderna procentuellt inte ska öka mer än skatteintäkterna, ej bedöms
uppnås. Balanskravet beräknas bli uppfyllt för helåret 2015. Fem av de sju
verksamhetsmålen bedöms huvudsakligen uppfyllas för perioden. Två mål uppfylls delvis.
Vår granskning visar att delårsbokslutet i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar
en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat.
Granskning av styrning och uppföljning av hemtjänsten
Syftet
var att bedöma
socialnämndens
styrning
och säkerställande
av att
hemljänstverksamheten
bedrivs på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt
sätt.
Granskningen visar att det finns planeringsverktyg och resursfördelningssystem som ger en
god grund för fördelning av 'de personella resurserna inom ramen för tilldelad budget och
som ger möjlighet till uppföljning.
Socialnämnden har inte antagit ambitionsnivåer för brukartid och beläggningsgrad. Det är vår
uppfattning att hemtjänstens nivåer för dessa mätetal är låga i förhållande till ambitionsnivåer
i andra kommuner. En produktivitetsanalys baserad på det statistiska underlaget för
hemtjänsten visar att även mindre förbättringar i andelen brukartid kan innebära en avsevärd
kostnadsbesparing alternativt en okad grad av social service gentemot brukarna. Det är
därför vår bedömning att avsaknaden av beslutade ambitionsnivåer kan leda till ineffektivitet i
hemtjänstverksamheten.
Granskning av hantering av arvoden samt resor och representation
Granskningen visade sammanfattningsvis att kommunstyrelsen bör säkerställa att de av
kommunen uppsatta riktlinjerna efterlevs och att syfte och deltagarförteckning alltid tydligt
framgår.
Vidare
bör
kommunstyrelsen
tillse
att
momshanteringen
avseende
representationskostnader stärks. Efter vår granskning kan vi även konstatera att hantering
och arkivering av verifikat tillhörande reseräkningar behöver ses över. Det bör säkerställas
att verifikaten arkiveras ordentligt och är tillgängliga i efterhand.
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Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning inom socialnämndens område.
Granskningens övergripande syfte var att bedöma ändamålsenligheten i ekonomi- och
verksamhetsstyrningen inom socialnämndens område.
De åtgärder som socialnämnden har vidtagit har framförallt handlat om omfördelning av
befintliga medel mellan olika verksamhetsdelar för att täcka underskott. Socialnämnden har
också fattat beslut om åtgärder i form av nollvision avseende övertid, att öka frisknärvaron,
att vakanshålla tjänster och införa anställningsstopp, att kalla enhetschefer med underskott
till dialog med socialnämndens arbetsutskott, att inventera nämndens lokaler samt att ställa
in socialnämndens möte i december.
Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i ekonomistyrningen inom
socialnämndens
område.
Vi gör
bedömningen
att både socialnämnden
och
kommunstyrelsen har underlåtit att vidta tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de
underskott som har funnits inom socialnämndens område under flera år. Vi gör också
bedömningen att socialnämnden inte har ett ändamålsenligt ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Vår bedömning är att det saknas ett tillräckligt samlat grepp om
kvalitetsfrågorna i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.
Granskning av SÖSK
Syftet var att granska ansvarsfördelningen mellan SÖSK och kommunstyrelsen gällande
hantering av yttranden och skrivelser. Vår bedömning är att det är en brist att det inte finns
tydliga strukturer kring hur yttranden och skrivelser där SÖSK företräder Ystads kommun ska
hanteras. Beslut kring ärenden där SÖSK företräder kommunen är inte dokumenterade och
därmed inte heller möjliga att följa eller utkräva ansvar för. Nuvarande ärendehantering har
brister gällande politisk förankring, delegation och återrapportering. Kommunstyrelsen kan
inte under nuvarande former utöva sin uppsiktsplikt ändamålsenligt.
Uppföljning av granskningar genomförda 2014
En uppföljning av granskningar genomförda 2014 har gjorts i syfte att granska vilka åtgärder
som vidtagits efter de iakttagelser som revisionen gjort. De rekommendationer som har
lämnats har delvis beaktats. En del utvecklingsarbete kvarstår.
Granskning av årsbokslut och årsredovisning
Efter granskningen av årsredovisningen för 2015 är vår sammanfattande bedömning
följande:
• Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts.
• Två av tre finansiella mål antagna av kommunfullmäktige bedöms vara uppfyllda.
Målet att nettokostnaderna inte ska öka procentuellt mer än skatteintäkter och
statsbidrag uppfylls ej för 2015.
•

Fyra av sju verksamhetsrnål bedöms i huvudsak vara uppfyllda. Tre mål bedöms ej
vara uppfyllda. Kommunen bedöms, utifrån fastställda mål, ha uppnått god
ekonomisk hushållning för 2015.

•

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av Ystads kommuns resultat
och ställning. Arsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
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Lekmannarevision
Lekmannarevisorerna har besökt bolagen vid minst två tillfällen under året för att informera
sig om bolagens verksamhet. En djupgranskning har genomförts av de kommunale bolagens
kostnader för representation och resor samt verkställande direktörens kostnader.
Sammanfattningsvis visar granskningen att styrelserna i respektive bolag bör säkerställa att
det fastställs riktlinjer för resor och representation samt att rätt kontering sker och att syfte
och deltagarförteckning alltid tydligt framgår.
I det fall det saknas en skriftlig attestinstruktion behöver styrelsen säkerställa att det
framarbetas en skriftlig attestinstruktion där behörigheter och belopp för godkännande av
leverantörsfakturor och reseräkningar klargörs. Vidare bör bolagen i förekommande fall tillse
att momshanteringen avseende representationskostnader stärks.

Information från verksamheterna
Revisorerna har informerat sig genom att bjuda in företrädare från olika verksamheter till
revisorernas sammanträden och genom att göra besök i verksamheterna.
Information har lämnats i samband med revisionssammanträden av samhällsbyggnadschef,
upphandlingschef, enhetschef vid Enheten för nyanlända, ekonomichef och kommundirektör.

Dialog med fullmäktige
Revisionens presidium har under året sammanträffat med kommunfullmäktiges presidium vid
några tillfällen. Vid dessa möten har information lämnats om bland annat revisorernas
arbetssätt och genomförda granskningar. Erfarenheter har utbytts och revisorerna har fått en
återkoppling på revisionsarbetet.

Erfarenhetsutbyte och utbildning
Revisorerna i sydöstra Skånes kommuner träffas regelbundet för dialog samt för att delge
varandra erfarenheter i granskningsarbetet. Revisorerna har deltagit i seminarier och
utbildningar som anordnats av Ystads kommun och EY. Revisorerna ingår även i EY:s
regionala
kundråd.
Genom
kundrådet ges möjlighet
till kunskapsdelning
och
nätverksbyggande med andra kommuner.

Övrigt
Kommunrevisionen består av 9 ordinarie revisorer. EY har varit sakkunnigt biträde till de
förtroendevalda revisorerna.
Bruno Andersson har inte deltagit i granskningen av myndighetsnämnden. Hans Håkansson
har inte deltagit i granskningen av överförmyndarnämnden och gymnasienämnden.
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