Ystads kommun
Revisionen

Till kommunfullmäktige i Ystads kommun

Revisionsberättelse

för år 2015

Vi, av fulfmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till
fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi är bekymrade över att det finansiella målet, att nettokostnaderna inte ska öka mer
procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag, inte uppfylls. Vi har särskilt noterat att
soliditeten har minskat de senaste fem åren med 15 procentenheter från 49 procent till 34
procent. Detta medför en ökad skuJdsättningsgrad och minskad självfinansieringsgrad vilket
ökar räntekänsligheten.
Vi finner det anmärkningsvärt 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.
Vi bedömer dock sammantaget att styrelse och övriga nämnder i Ystads kommun i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och övriga nämnders interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
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Ansvarsprövning
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i
barn- och utbildningsnämnden,
gymnasienämnden
kulturnämnden,
socialnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden,
myndighetsnämnden,
överförmyndarnämnden,
valnämnden,
krisledningsnämnden och
kommunstyrelsen.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2015.
Vi åberopar bifogad redogörelse och överlämnade rapporter.
Bruno Andersson har inte deltagit i granskningen av myndighetsnämnden. Hans Håkansson
har inte deltagit i granskningen av överförmyndarnämnden och gymnasienämnden.

Ystad 2016-03-30

1-LtL-J~)0f:~o4L~o,~
Jj
~L

~DI'~J

Bo lönnerblad
Ordförande

,~rttW))

. Bruno Andersson
Vice ordförande

{ilu;:l~iI'J{(. t~i01/1.C0!- [Sit

~fl11r~

Hans Håkansson
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Elisabeth Karlsson

Michael Michaelsen

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse för år 2015
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen

