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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat kommu-
nens kostnader för representation, resor och arvoden.

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelse och nämnder har en
tillräcklig intern kontroll avseende representation, resor samt arvoden.

Kommunfullmäktige i Ystads kommun har antagit ”Policy mot mutor för Ystads kommun”.
Policyn hanterar till viss del vilka regler som gäller för intern- och extern representation. I
kommunens ekonomihandbok saknas information avseende hur representation skall hante-
ras bokföringsmässigt. Instruktioner finns vad gäller vilken information som verifikat avse-
ende representation skall innehålla, men det saknas en beskrivning över hantering av moms
samt det saknas en beskrivning av kontering för bokföring på rätt konto. Vid vår granskning
har vi noterat att kommunen saknar en fastställd resepolicy och policy för representation.
Enligt uppgift från kommunen håller ekonomiavdelningen på att ta fram en resepolicy, vi har
inte tagit del av något utkast vid vår granskning.

Vår bedömning är att bland annat ekonomihandboken anger vad som är tillåtet avseende
intern- och extern representation vad gäller sammanhang. Däremot är det inte lika tydligt vad
gäller omfattning. Vi anser att riktlinjerna vad gäller omfattning av framförallt intern represen-
tation kan utvecklas, för att tydliggöra vad som är gäller. Av genomförda stickprovskontroller
har det dock inte framkommit någon representation som enligt vår bedömning överstiger vad
som är rimligt utifrån de uppsatta riktlinjerna för vad intern- och extern representation får om-
fatta.

Granskningen av valda stickprov visade att kontering av representationsliknande kostnader
har skett på korrekta konton. Instruktioner för hantering utav fakturor som innehåller flera
olika kostnadstyper behöver också utvecklas för att klargöra vad som gäller.

Av granskningen framgår det att i de fall representationskostnader konterats på korrekt konto
följs också kommunens riktlinjer och rekommendationer i merparten av fallen. I flera fall
framgår inte syfte med representationen och deltagarförteckning bifogas ej med verifikatet. I
majoriteten av fallen har inte heller momsreglerna beaktats och felaktigt momsavdrag har
genomförts.

Sammanfattningsvis bör således kommunstyrelsen säkerställa att de av kommunen uppsatta
riktlinjerna efterlevs och att syfte och deltagarförteckning alltid tydlig framgår. Vidare bör en-
ligt vår bedömning kommunstyrelsen tillse att momshanteringen avseende representations-
kostnader stärks. Efter vår granskning kan vi även konstatera att kommunens hantering och
arkivering av verifikat tillhörande reseräkningar behöver ses över. Det bör säkerställas att
verifikaten arkiveras ordentligt och är tillgängliga i efterhand.

Vi bedömer att arvodesreglementet från 2014-05-15 tillräckligt tydligt anger hur arvoden till
förtroendevalda skall beräknas. Vid eventuella tvister anges att kommunstyrelsen gör tolk-
ning.

Vi rekommenderar att en genomgång sker av om godkännandefunktionen mellan nämnds-
sekreterare och vem som skall attestera behöver regleras i attestreglementet och eventuellt i
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delegationsordningen. Vi tror även att en skriftlig instruktion av hur kontroll och godkännande
skall gå till skapar en enhetlig hantering och styrker den interna kontrollen.

Vi anser att kommunen bör överväga att införa rutiner för att säkerställa att intyg för förlorad
arbetsinkomst aldrig får vara äldre än ett år vid utbetalningstillfället.

Generellt är det vår bedömning att arvoden till de förtroendevalda utgått i enlighet med av
fullmäktige godkänt reglemente.

Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer:

u Kommunens arbete med att ta fram en resepolicy behöver slutföras för att säkerställa
att resor hanteras enhetligt hos samtliga nämnder.

u Kommunen förtydligar riktlinjerna kring representation avseende inriktning och omfatt-
ning.

u Riktlinjer och rekommendationer avseende vilka konton som representation skall kon-
teras på tydliggörs ytterligare för att begränsa felaktig kontering.

u Ytterligare utbildning av berörd personal utförs, där det tydliggörs vad som avses med
representation, vid vilka tillfällen det förekommer samt hur fakturor innehållande flera
olika kostnadstyper skall hanteras.

u Momshantering i samband med representationskostnader stärks.

u Kommunens hantering och arkivering av verifikat tillhörande reseräkningar ses över.

u Kommunen säkerställer att genomgång sker av om godkännandefunktionen mellan
nämndssekreterare och vem som skall attestera behöver regleras i attestreglementet
och eventuellt i delegationsordningen

u Kommunen bör överväga att införa en rutin som säkerställer att intyg för förlorad ar-
betsinkomst aldrig är äldre än ett år vid utbetalningstillfället så att utbetalning inte sker
på inaktuella siffror.UTKAST
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Representation är ett samlingsbegrepp för gästfrihet som en myndighet mottar från eller visar
utomstående kontakter (extern representation). Den externa representationen ska ha ett di-
rekt samband med verksamheten och syfta till att inleda eller utveckla förbindelser som är
viktiga för verksamheten. Representation kan även vara motsvarande gästfrihet från myn-
digheten gentemot den egna personalen i syfte att öka trivseln och främja en god atmosfär
på arbetsplatsen (intern representation).

Vilka regler som finns för representation och sättet att följa dessa regler kan påverka allmän-
hetens förtroende för den kommunala verksamheten även om de totala kostnaderna för re-
presentation relativt sett är begränsade. Med bakgrund av revisorernas risk- och väsentlig-
hetsbedömning angående risk för förtroendeskada har revisorerna funnit anledning att klar-
lägga hur reglerna för representation ser ut och följs inom Ystads kommun samt granska hur
kommunstyrelse och nämnder säkerställer att representationen hanteras på ett korrekt sätt.
Då resor och utbildning kan förekomma i samband med representation har även dessa kost-
nadsslag valts ut för granskning.

2.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningens övergripande syfte är att bedöma huruvida kommunstyrelse och nämnder har
en tillräcklig intern kontroll avseende resor och representation samt arvoden.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

� I vilken omfattning förekommer intern respektive extern representation och resekostna-
der i kommunstyrelsen och kommunens nämnder?

� Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende resor och representation beslutade
av kommunstyrelsen och nämnderna?

� Framgår det tydligt i eventuella riktlinjer för representation vad som är tillåtet vad gäller
omfattning och sammanhang?

� Efterlevs gällande lagstiftning, Skatteverkets allmänna råd och av kommunen beslutade
policydokument inom området?

� Är bokföringshanteringen förenlig med rutiner och policys?

� Finns det tydliga riktlinjer/ett tydligt reglemente som anger hur arvodet till förtroende-
valda politiker ska beräknas?

� Finns det tillräckliga rutiner och kontroller som säkerställer att rätt ersättning betalas ut
till förtroendevalda politiker?

� Hur fastställs och kontrolleras belopp för förlorad arbetsinkomst?

� Vad innebär attest av underlag för ersättning? Vilka krav ställs på attestanten?

� Finns det ytterligare ersättningar utöver vad som medges i reglementet t.ex. semester-
sättning, vilket inte anses kunna utgå till andra än anställda?
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2.3. Metod och avgränsning
Granskningen avser verifikationer och leverantörsfakturor under januari-augusti 2015. De
kostnadsslag som är aktuella är representation, resor och arvoden. Granskningen har grun-
dats på dokumentstudier och stickprovskontroller. Vid granskning av stickproven bestående
av 50 verifikationer/leverantörsfakturor har kontroll skett av att redovisning sker i enlighet
med kommunens styrprinciper, att kostnaderna är korrekt bokförda samt att attest skett av
behörig person enligt uppsatta attestförteckningar inom kommunen. Initialt har en bedömning
genomförts utifrån en resultaträkning av exakt vilka konton som skulle ingå i urvalet. De 50
största posterna valdes ut på berörda konton.
Utöver detta har kontering av fyra stickprov av verifikationer/leverantörsfakturor från fem ut-
valda leverantörer kontrollerats för att säkerställa en korrekt kontering.

2.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs
punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar
och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha
sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.

� Lag (1997:614) om kommunal redovisning kap 2, 2 § och 4 §

� Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:5) för representation

� Kommunallagen 6 kap. 7 §

� Mervärdesskattelagen (1994:200)

� Kommunala mål och riktlinjer

2.5. Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
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3. Representation, resor och arvoden Ystads kommun
I detta kapitel besvaras revisionsfrågorna: I vilken omfattning förekommer intern respektive
extern representation och resekostnader i kommunstyrelsen och kommunens nämnder?
Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende resor och representation beslutade av
kommunstyrelsen och nämnderna? Framgår det tydligt i eventuella riktlinjer för representat-
ion vad som är tillåtet vad gäller omfattning och sammanhang? Finns det tydliga riktlinjer/ett
tydligt reglemente som anger hur arvodet till förtroendevalda politiker ska beräknas? Finns
det tillräckliga rutiner och kontroller som säkerställer att rätt ersättning betalas ut till förtroen-
devalda politiker? Hur fastställs och kontrolleras belopp för förlorad arbetsinkomst? Vad in-
nebär attest av underlag för ersättning? Vilka krav ställs på attestanten? Finns det ytterligare
ersättningar utöver vad som medges i reglementet t.ex. semestersättning, vilket inte anses
kunna utgå till andra än anställda?

3.1. Styrande dokument
Enligt de intervjuade har det sedan flera år tillbaka funnits policys och riktlinjer för hur repre-
sentation skall hanteras. Arbetet pågår och har pågått de senaste åren vad gäller att ständigt
utveckla, förbättra och tydliggöra vilka regler som gäller. När ekonomiavdelningen har fått
kännedom om oklarheter eller områden där det ofta blir fel, har försök gjorts att tydliggöra
hanteringen. De intervjuade upplever att hanteringen av representationskostnader har för-
bättrats med åren, även om det fortfarande finns förbättrings- och utvecklingsområden. An-
ställda inom kommunen upplevs ha blivit mer medvetna om de regler och riktlinjer som före-
ligger. Det är idag vanligare att ekonomiavdelningen får frågor på hur bokföring mm. skall
utformas för att bli korrekt än vad det var för ett antal år sedan. Samtliga policys, riktlinjer och
regler finns upplagda på kommunens arbetsnät, vilket samtliga anställda inom kommunen
har tillgång till.

3.1.1. Skatteverket
I skatteverkets allmänna råd 2004:5 framgår att representation enligt 16 kap. 2 § inkomst-
skattelagen (1999:1229) skall ha ett omedelbart samband med näringsverksamheten för att
avdragsrätt skall medges. Vidare framgår att avdrag endast får göras med vad som anses
skäligt. Vad gäller lunch, middag och supé får avdrag inte göras med mer än 90 kr plus mer-
värdeskatt per person och måltid. Om annan måltid avses får avdrag göras med högst 60 kr
plus mervärdesskatt. Avdrag får göras för utgift avseende teaterbiljett eller liknande med
högst 180 kr plus mervärdesskatt. Lyxbetonad representation medges ej avdrag, med lyxbe-
tonad representation anges som exempel specialarrangerad underhållning eller jaktutflykter.

Representation delas in i extern och intern representation. Extern representation avser af-
färsförhandlingar eller representation med PR-syfte. Intern representation avser personalfes-
ter, informationsmöten, styrelsesammanträden, revision och bolagsstämma. Representation
kan även förekomma i form av gåvor, reklamgåvor av obetydligt värde eller representations-
gåvor. Representationsgåvor skall ha ett omedelbart samband med verksamheten och av-
drag medges för skäligt belopp till högst 180 kr plus mervärdesskatt per person.

Enligt skatteverkets allmänna råd 2004:5 bör verifikat avseende representation visa sam-
bandet mellan verksamheten och de personer som deltagit. Detta kan exempelvis göras ge-
nom anteckningar på verifikatet som anger syfte med representationen, namn och yrke på
deltagande personer. I mervärdesskattelagen (1994:200) 11 kap. 8-9 § finns vidare uppgifter
på formkrav på en faktura för att avdrag för mervärdesskatt skall medges. Dessutom innehål-
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ler bokföringslagen (1999:1078) 5 kap. 6-9 § vidare krav om vilka uppgifter som skall finnas
på ett verifikat.

3.1.2. Attest
Kommunfullmäktige har 2014-06-18, antagit ett ”Attestreglemente med tillämpningsanvis-
ningar”. Av reglementet framgår att varje nämnd ansvarar för att besluta om attestanter och
ersättare. Förvaltningschefen ansvarar därefter för att utsedda attestanter är insatta i de reg-
ler och anvisningar som finns och förstår dess innebörd. Ansvaret för tillämpning av beslu-
tade anvisningar och regler ligger hos berörd handläggare.

Enligt reglementet sker attestering genom signatur, namnteckning eller elektroniskt godkän-
nande innan transaktionerna utförs. Reglementet anger att attestrutinerna och kontrollerna
skall vara utformade på sådant sätt att den interna kontrollen kan anses vara tillräcklig. Det
skall finnas en tydlig ansvarsfördelning, mottagnings- och/eller behörighetsattest respektive
beslutsattest skall utföras av olika personer. Huvudregeln är att ingen transaktion ska hante-
ras av en ensam person. Den som utför attest skall besitta tillräcklig kompetens samt vara
självständig i förhållande till den person som kontrolleras, dvs. får ej vara jävig till den eller
det som skall kontrolleras. Attest får ej ske av transaktioner som avser en själv eller är av
personlig karaktär.

Av attestinstruktionen för Ledning och utveckling framgår att avseende kommundirektörens
representation är kommunstyrelsens ordförande eller förste vice ordförande beslutande och
avseende övriga förvaltningschefers representation är kommundirektören beslutande. När
det gäller representation för kommunstyrelsen är kommundirektören beslutande och repre-
sentation för respektive förvaltning är respektive förvaltningschef beslutande.

3.1.3. Policys och riktlinjer

Riktlinjer mot mutor för Ystads kommun
Ystads kommun har antagit ”Riktlinjer mot mutor”, fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-
16. Av riktlinjerna framgår att dessa gäller för samtliga anställda och förtroendevalda i kom-
munens förvaltning, kommunala bolag samt stiftelser där Ystads kommun är förvaltare eller
utser majoriteten av styr. Av riktlinjerna framgår att i alla sammanhang ska representanter för
kommunen ha ett förhållningssätt så att det inte kan förekomma risk för att företrädare gör
sig skyldiga till mutbrott.

Om en belöning, gåva eller förmån bedöms som otillbörlig skall arbetsrättsliga åtgärder vid-
tas och polisanmälan ska upprättas. Närmast överordnad chef har ansvaret för att anmälan
upprättas. Representanter för kommunen ska ta del av riktlinjerna och det ska ske i samband
med anställning, introduktion samt på arbetsplatsträffar. Riktlinjerna finns även tillgänglig på
kommunens intranät och kommunens hemsida. Riktlinjerna klargör att det är förvaltningarna,
bolagen och stiftelserna som har ansvaret för att riktlinjerna efterlevs.

Förmåner som anses tillåtna är enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär,
mindre varuprover eller enklaren prydnadsföremål och minnesgåvor samt enklare uppvakt-
ning på födelsedag eller vid sjukdom.

Förmåner i form av erhållna kontanter är förbjudet. Förmån i form av måltid ska ha tydlig
koppling till arbetet. Syftet med mötet ska inte vara själva måltiden utan utgöra en anslutande
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aktivitet. Måltid ska vara i nivå med sedvanlig gästfrihet, exempelvis i samband med värd-
skap, affärsförhandlingar.

Studieresor, kurser och konferenser bör betalas av arbetsgivaren. Resan ska vara planerad,
strukturerad. Inslag av nöjesarrangemang får inte förekomma. Inbjudan till studieresa ska
vara riktad till arbetsgivaren och att arbetsgivaren i sin tur kan välja ut lämpliga representan-
ter.

I kommunens policy mot mutor finns ett stycke kring representation. I policyn framgår att vid
vissa tillfällen kan en anställd eller förtroendevald politiker förväntas representera kommunen
med tillhörande organ i formella sammanhang. Policyn säger att det då kan vara nödvändigt
att inta en mer generös inställning till förmåner och erbjudande. Det framgår att representan-
ter för kommunen ska göra en avstämning med närmsta chef innan sådana evenemang ge-
nomförs.

Det saknas information om extern representation ska ske med restriktivitet och rikta sig till
utomstående organisationer, företag och enskilda personer. Vidare saknas information om
representation ska ha ett omedelbart samband med verksamheten och generera ett värde
för verksamheten, om representation kan ske gentemot samma organisation, person vid
upprepade tillfällen, om extra restriktivitet bör gälla vid myndighetsutövning, inköp och upp-
handling eller om representation bör i princip inte förekomma i de här sammanhangen.

I riktlinjerna saknas information om vilken omfattning som anses lämplig för intern represen-
tation, exempelvis hur många gånger per år som en förvaltning/avdelning kan hålla personal-
fester.

Reseregler
Kommunen saknar skriftlig rutinbeskrivning avseende resor. Det saknas exempelvis riktlinjer
för vilken typ av resebiljetter som ska prioriteras, det finns inget maxtak avseende kostnader
för hotellövernattningar. Kommunen har för perioden januari-augusti 2015 haft avtal med
Resevaruhuset där personal har bokat flyg, tåg och boende.

Ekonomihandbok resor, representation,
I kommunens ekonomihandbok framgår hur hantering av reseräkningar skall gå tillväga samt
hur en faktura avseende representation skall behandlas.

Förtroendevalda/tjänstemän ansvarar för att utlägg i samband med resa registreras, rese-
räkningen skrivs därefter ut och häftas ihop med kvittona på utläggen. Därefter överlämnas
reseräkningen för godkännande. Attest sker i reseräkningssystemet och den utskrivna rese-
räkningen med kvitton sparas tillsammans med övriga verifikationer. De intervjuade uppger
att det väldigt sällan förekommer utlägg i form av representation, det normala är istället att
kostnader avseende representation faktureras direkt från leverantören. I de fall det förekom-
mer utlägg som avser representation registreras reseräkningen på samma sätt som vid öv-
riga utlägg. Kontering sker därefter på konton för representation och samma regler gäller
som för en faktura med avseende på deltagarförteckning etc.

En faktura som avser representation skall behandlas så att det av verifikatet framgår syfte
med representationen, en deltagarförteckning skall bifogas, beslut från nämnd skall bifogas
om det krävs, rätt moms skall vara avdragen och originalkvitto skall bifogas. Ekonomihand-
boken innehåller ingen beskrivning av hur fakturan ska konteras för bokföring på korrekt
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konto. Vidare saknas en beskrivning över vilka konton som kan komma i fråga när det gäller
representation och en kort förklaring anges över vilka typer av kostnader som skall konteras
på respektive.

Av ekonomihandboken framgår dessutom att attestering skall ske av två olika personer. För
reseräkningar skall dessa attesteras av någon annan än den som ska erhålla ersättningen.

3.1.4. Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Ystads kommun
Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, daterat
2014-05-15. Bestämmelserna omfattar ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatt beredning, i kommunstyrelse eller annan
kommunal nämnd/styrelse, kommunstyrelsens eller annan kommunal nämnds/styrelses ar-
betsutskott eller beredning samt revision.

Av bestämmelserna framgår att kommunalrådsarvodena och övriga årsarvoden justeras från
och med den 1 januari varje år och arvodena baseras på aktuellt inkomstbasbelopp (2015:
58 100 kr).

Timarvodet uppgår till 165 kr för sammanträden och förrättningar. Grundarvodet första tim-
men inklusive inläsning är två gånger timarvodet (324 kr). Timarvode utgår för varje påbörjad
timme. Om beredningsorgan har sammanträde i direkt anslutning till respektive kommunfull-
mäktige-, kommunstyrelse- eller nämndsammanträde ska detta räknas som tillhörande sist-
nämnda sammanträde vid beräkning av arvode. Förtroendevalda som har årsarvoden som
sammanlagt överstiger fem inkomstbasbelopp (2015: 290 500 kr). Årsarvoderade förtroen-
devalda saknar rätt till förrättnings-/sammanträdesarvode i kommunens styrelser/nämnder
eller kommunala bolag.

Förtroendevalda som förlorar ordinarie arbetsinkomst i samband med fullgörande av sina
förtroendeuppdrag har rätt till ersättning. Nivån på ersättning är den timförtjänst (inklusive
semesterersättning) som arbetsgivaren intygar. I bestämmelserna framgår det att de förtro-
endevalda bör lämna ny beräkning en gång om året eller vid förändring av lön. Efter diskuss-
ioner framgår det att det inte finns någon rutin att begära in arbetsgivarintyg med viss perio-
dicitet. Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst är ett inkomstbasbelopp dividerat med
160 (2015: 363,15 kr/timme). För egna företagare utan fastställd årsinkomst gäller en scha-
blon på tre inkomstbasbelopp (2015: 175 300 kr). Av bestämmelserna framgår att förlorad
semesterförmån är inräknad i ersättningen för förlorad arbetsförtjänst.

Reglerna för ersättning i samband med resor, färdtid och traktamente är att ersättning utgår
från faktiska reskostnader eller med kilometerersättning när den förtroendevalda använder
eget fordon. Färdtidsersättning utgår för restid före förrättningens början och efter förrätt-
ningens slut. Färdtidsersättning utgår med 53% av sammanträdesarvodet (87,45 kr/timme).

Ansökningshandlingar för ersättning av ej protokollförda förrättningar ska vara attesterad av
respektive nämndsordförande eller vice ordförande. Vid sammanträden krävs justerade pro-
tokoll.
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I tabell 1 nedan framgår årsarvoden till förtroendevalda för 2015

Tabell 1
Befattning Procent av kommun-

styrelsens ordförande
Arvode 2015

Kommunstyrelsens ordf. 100 732 060
1:e v ordförande 10 73 206
2:e v ordförande 80 585 648
Ledamot kommunstyrelsens
arbetsutskott

10 73 206

Kommunfullmäktiges ordf. 10 73 206
BUN ordf. 15 109 809
BUN 2:e v ordf. 5 36 603
Gymnasienämndens ordf. 15 109 809
Gymnasienämndens 2:e v
ordf.

5 36 603

Kulturnämndens ordf. 10 73 206

Kulturnämndens 2:e v ordf. 3 21 962
Samhällsbyggnadsnämndens
ordf.

20 146 412

Samhällsbyggnadsnämndens
2:e v ordf.

7 51 244

Socialnämndens ordf. 20 146 412
Socialnämndens 2:e v ordf. 7 51 244

Jourersättning 10 73 206
Myndighetsnämndens ordf. 10 73 206
Valnämnden 1 7 321
Överförmyndarnämnden 5 36 603
Revisionens ordf. 10 73 206
Ordf. stora bolag (YEAB, YB
och YHLAB)

10 73 206

V ordf. stora bolag 3 21 962
Moderbolagets ordf. 5 36 603
Ordförande små bolag (YIA,
YT och YS)

7 51 244

Gruppledare per mandat 3,5 25 622
Hamnutskottets ordf. 5 36 603
Miljöutskottets ordf. 5 36 603

Inkomstbasbelopp 2015 58 100 kr

3.2. Omfattning av representation, utbildning, resor och arvoden
I diagram 1 nedan framgår Ystads kommuns kostnader för intern-, extern representation,
utbildning, resor och arvoden under åren 2011-2014. Störst kostnader står arvoden för vilket
är i enlighet med förväntningarna. Resekostnaderna minskade 2012 för att sedan ökat 2013
och 2014. Kostnader för representation, extern och intern, har varit jämn mellan åren med en
ökning under 2013. Se diagram 2 för vidare kommentarer avseende representation.
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Diagram 1

Av diagram 2 nedan framgår Ystads kommuns kostnader för intern- respektive extern repre-
sentation 2011-2014. Av diagramet framgår att både intern- och extern representation har
legat på en stabil nivå mellan 2010-2012. Under 2013 har kostnaderna dock ökat något. En-
ligt de intervjuade kan detta bero på att arbete utförts med att representation skall konteras
och bokföras på korrekta konton. Tidigare fanns det problem med att representation bokför-
des på exempelvis konto för livsmedel, detta har numera enligt de intervjuade förbättrats
avsevärt och kan vara en förklaring till ökningen 2013. I enlighet med förväntningarna är ex-
tern representation väsentligt lägre än intern representation. Intern representation kan exem-
pelvis förekomma vid konferenser, utbildningar och liknande, medan extern representation i
enlighet med kommunens policy skall ske restriktivt.
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Diagram 2

3.3. Uppföljning/intern kontrollplan
Vid genomgång av förvaltningarnas uppföljning av intern kontrollplanen för 2014 framgår det
att ingen förvaltning har något fokusområde som berör omfattning och inriktning av resor,
representation, utbildning eller arvoden. Vid vår granskning av förvaltningarnas antagna in-
tern kontrollplan för 2015 finns ingen punkt som berör ovanstående områden. Vi kan se att
det kan finnas skäl att föra in en punkt om uppföljning av hantering av exempelvis represen-
tation då felaktighantering kan få negativa konsekvenser och vara förtroendeskadande i för-
hållande till kommunens intressenter.

3.4. Bedömning utifrån revisionsfrågorna

� I vilken omfattning förekommer intern respektive extern representation och resekostna-
der i kommunstyrelsen och kommunens nämnder?

Som framgår av diagram 1 ovan är kostnaderna för utbildning väsentligt högre än kostnader-
na för resor samt representation. Detta är i enlighet med förväntningarna då utbildning be-
döms vara en stor kostnadspost. Kostnaderna för utbildning samt intern representation
ökade markant under 2013, därefter har de dock legat på en relativt stabil nivå. Viss fluktuat-
ion av kostnaderna bedöms som rimligt, de kan påverkas i hög utsträckning av exempelvis
en satsning på vidareutbildning.

Diagram 2 ovan visar att kostnaderna för representation ha legat på en stabil nivå mellan
åren. Diagrammet visar en ökning avseende både extern och intern representation för 2013,
de intervjuade menar att detta kan bero på mer korrekt bokföring än tidigare, vilket kan för-
klara ökningen. Vi anser dock att man bör fortsätta följa kostnadsutvecklingen för att säker-
ställa att det inte är en generell ökning av kostnaderna för representation som sker i strid mot
reglerna om måttfullhet.
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� Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende representation beslutade av kom-
munstyrelsen och nämnderna?

Kommunfullmäktige i Ystads kommun har inte antagit några specifika riktlinjer för represen-
tation. Kommunfullmäktige har antagit en policy mot mutor och det finns ett kort stycke avse-
ende representation som anger att under vissa förutsättningar kan det vara nödvändigt att
inta en mer generös inställning till förmåner och erbjudande än vad som normalt kan anses
vara skäligt. Avstämning vid sådana tillfällen ska göra med närmsta chef.

Vår bedömning är att det finns skäl för kommunen att införa tydligare riktlinjer för representat-
ion där kommunens regler för intern- och extern representation framgår. Kommunen har tagit
fram information avseende hur representation ska hanteras bokföringsmässigt. Instruktioner
finns avseende vilken information som verifikat gällande representation ska innehålla samt
beskrivning över hantering av moms samt kontrering för bokföring på korrekt kontot. Vår be-
dömning är att representations- och resereglerna bör utvecklas och tydliggöras samt faststäl-
las av kommunfullmäktige.

� Framgår det tydligt i eventuella riktlinjer för representation vad som är tillåtet vad gäller
omfattning och sammanhang?

Av ”Riktlinjer om mutor” framgår endast att enstaka inte för påkostader måltider med ome-
delbar anknytning till förmåner och erbjudande än vad som normalt kan anses vara skäligt.
Avstämning vid sådana tillfällen ska göras med närmsta chef. Vår bedömning är att kommu-
nen bör ta fram riktlinjer för representation exempelvis med en definition av vad intern- re-
spektive extern representation innebär.

Ytterligare områden att belysa kan vara förekomsten och omfattningen av personalrepresen-
tation exempelvis vid personalfester. Riktlinjerna avseende gåvor är relativt utvecklande
både vad gäller gåvor till anställda och externa. I riktlinjerna finns angivet vid vilka tillfällen
gåvor till anställda får förekomma samt att gåvor till externa bör vara av obetydligt värde. Vi
anser att riktlinjerna vad gäller omfattning av intern och extern representation kan utvecklas,
för att tydliggöra vad som gäller.

� Finns det tydliga riktlinjer/ett tydligt reglemente som anger hur arvodet till förtroende-
valda politiker ska beräknas?

Vår bedömning är att reglementet är tillräckligt tydligt formulerat.

Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda i Ystads
kommun. Av bestämmelserna framgår att timarvodet i samband med sammansträden och
förrättningar ska uppgå till 165 kr/timme (2015). Grundarvode första timmen uppgår till två
gånger timarvodet.

Det framgår att färdtidsersättning utgår för restid före förrättningens start och efter förrätt-
ningens slut. Bestämmelserna har regler som klargör hur årsarvoden till förtroendevalda ska
beräknas. För egenföretagare utan fastställd årsinkomst gäller en schablon på tre inkomst-
bastbelopp (2015: 174 300 kr).

Vi bedömer inte att reglementet innehåller några större tveksamheter om hur arvodena till de
förtroendevalda skall beräknas.
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� Finns det tillräckliga rutiner och kontroller som säkerställer att rätt ersättning betalas ut
till förtroendevalda politiker?

Fasta månadsarvoden hanteras direkt i lönesystemet. Underlag till förändringar i form av
beslut från kommunfullmäktige eller nämnd etc. samlas in av handläggaren i en pärm. Någon
dokumenterad kontroll av annan än handläggaren att korrekta månadsarvoden lagts in i sy-
stemet sker inte. Vid vår granskning hade samtliga förtroendevalda fått korrekta månadsar-
voden för perioden januari-augusti. Det finns en kontroll funktion att de förtroendevalda erhål-
ler lönespecifikationer och kan anmäla om arvodena är felaktiga.

Rörliga ersättningar rapporteras via nämndssekreteraren som ansvarar för kontroll av rimlig-
heten i inlämnade uppgifter om närvaro, yrkade timmar, att sammanträdet respektive förrätt-
ningen är ersättningsberättigad etc. Attest sker sedan av kontoansvarig (t.ex. förvaltnings-
chefen eller ibland nämndssekreteraren) som gör en övergripande kontroll och ger klarteck-
en för inrapportering i systemet, som sedan leder till utbetalning. En mängd kontroller och
assistans på vägen i form av förinlagda uppgifter finns i förtroendemannarutinen i lönesyste-
met. Personalavdelningen lämnar varje år ut en lathund för beräkning av timmar och timar-
vode till nämndssekreterarna. Uppdatering i lönesystemet av aktuellt timpris för ersättning av
förlorade arbetsinkomst utifrån inlämnade intyg hanteras av lönehandläggaren på perso-
nalavdelningen.

Bortsett från att intygen inte alltid är tillräckligt aktuella har vår granskning inte visat annat än
att kontrollen fungerar tillfredsställande.

� Hur fastställs och kontrolleras belopp för förlorad arbetsinkomst?

I bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Ystads kommun som har antagits av
kommunfullmäktige klargöras att förtroendevalda som i samband med fullgörande av sitt
uppdrag förlorar sin ordinarie inkomst har rätt till ersättning av kommunen.

Det är fastställt att ersättningen ska motsvara timförtjänst inklusive semesterersättning som
arbetsgivaren har intygat. Av bestämmelserna framgår att det att de förtroendevalda ska
lämna ett nytt intyg om året eller då förändring av lönen sker. Efter diskussioner med tjäns-
temän framgår att det inte finns någon rutin att begära in arbetsgivarintyg årsvis. Vidare sak-
nas rutin att kontrollera om lönen förändrats för förtroendevalda, exempelvis vid arbetslöshet.

Vid vår granskning noterade vi i vårt urval att inte någon egenföretagare som beviljats ersätt-
ning utöver schablonersättning. Som jämförelse och möjligen tips noterar vi en kommentar
från en motsvarande granskning i en annan kommun:

”För förtroendevald egenföretagare ersätts förlorad arbetsinkomst
med ett schablonbelopp av 160 kr/timme. Beloppet kan härledas uti-
från timarvodet för sammanträde 145 kr uppräknat med semester-
ersättning. Den som anser sig berättigad till högre ersättning får mo-
tivera detta för arbetsgivarutskottet, varefter särskilt beslut fattas.
Underlaget kan bestå av intyg från revisor eller motsvarande eller
kopia på deklaration. Därefter hanteras detta på samma sätt som in-
tyget för arbetstagare.”

Ett förslag att överväga skulle kunna vara att koppla schablonbeloppet till tim-
arvodet (165 kr) eller viss procent härav.
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Någon kontroll från kommunen på inkomna intyg alltid är max ett år gamla vid utbetalning
sker inte. Det anses ligga på den förtroendevalda att själv ansvara för att inlämnade uppgifter
är aktuella vid anspråk på ersättning.

Något maxtak för ersättning finns inte av avgivet reglemente, varken per timmer eller totalt
per dag.

Vi skulle rekommendera att t.ex. lönechefen eller personalchefen någon gång om året gör en
genomgång av befintliga intyg och sätter en signatur på dessa för att inte lägga hela ansva-
ret för kontroll att underlagen bedöms aktuella och korrekta på lönehandläggaren. Därmed
ingår även detta underlag i det totala attestförfarandet. Eftersom intyget kan avse ersättning
för flera politiska enheter är det korrekt att detta hanteras på central nivå. VI rekommenderar
även att personalavdelningen stickprovsvis gör någon kontroll av aktuell inkomst och arbets-
givarsituation direkt mot arbetsgivare.

Någon kontroll av verkligt löneavdrag från arbetsgivaren i samband med utbetalningstillfället
görs inte. Detta skulle kräva en relativt omfattade administrativ insats vid varje utbetalnings-
tillfälle och frågan är om den absoluta rättvisan är värd denna extra kontroll. Kommunen har
hittills bedömt att man uppfyller kraven på en rimlig nivå genom att årsinkomsten verifieras
och att graden av korrekthet i tillämpningen får ligga på den förtroendevaldes eget politiska
ansvar.

� Vad innebär attest av underlag för ersättning? Vilka krav ställs på attestanten?

Nämndsordförande eller vice nämndsordförande attesterar arvodesansökningar vid förrätt-
ningar och möten. Vid sammanträden krävs ett justerat protokoll. Det görs genom-
gångar/utbildningar av personalavdelningen efter varje valtidpunkt.

I Ystads kommun får man anse att godkännandefunktionen är uppdelad på nämndssekrete-
raren eller motsvarande som har den huvudsakliga kontrollen samt den formella attestfunkt-
ionen som bedöms ligga hos kontoansvarig enligt attestreglementet, t.ex. förvaltningschef.
Kommunalrådens ersättningar attesteras av kanslichefen. Viss kontroll sker också på perso-
nalavdelningen, t.ex. belopp för förlorad arbetsinkomst.

Vi bedömer att nämndssekreteraren eller motsvarande ansvarar för kontrollen över att sam-
manträden eller förrättningar är ersättningsgrundande enligt reglementet, att personen varit
närvarande och att yrkade uppgifter i övrigt är korrekt/rimliga och att därmed blanketterna är
korrekt ifyllda. Efter attest sköter nämndssekreteraren inregistrering av ersättningsgrundande
uppgifter i förtroendemannarutinen i lönesystemet. Underlag samlas hos nämndssekrete-
raren som därmed kan kontrollera att t.ex. att inte ersättning för samma tillfälle yrkats tidi-
gare.

Vi bedömer att blanketterna är tydligt utformade med klart angivande av vad som ska fyllas i,
hur godkännande skall ske och vad detta innebär. Dock har inte blanketterna ett standardise-
rat utseende utan mallen varierar från nämnd till nämnd. Vi bedömer dock att det uppgifter
som behövs finns med.

Attesten innebär att ersättningen är godkänd för utbetalning och får belasta enhetens kost-
nadskonto.

Vi rekommenderar att en genomgång sker att godkännandefunktionen mellan nämndssekre-
terare och vem som ska attestera behöver regleras i attestreglementet och eventuellt dele-
gationsordningen.

Generellt ligger det alltid ur beroendesynpunkt en risk att tjänstemän attesterar ersättningar
till sina respektive förtroendevalda. Det är därför extra viktigt att reglementen och instruktion-
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er görs så tydliga att den som skall godkänna en ersättning i stort bara har att ta ställning till
om den är förenlig med det reglemente som beslutats av kommunfullmäktige och att attest-
anten vet hur man ska hantera eventuella tveksamheter. Därmed uppnås (i alla fall i teorin)
målet att ersättningar till politiker skall bestämmas och godkännas inom det politiska syste-
met. Här får tjänstemännen fungerar som verktyget som verkställer och kontrollerar en kor-
rekt tillämpning. Slutansvaret ligger ändå på respektive förtroendevald att yrkade ersättningar
bygger på korrekta förutsättningar.

� Finns det ytterligare ersättningar utöver vad som medges i reglementet t.ex. semester-
sättning, vilket inte anses kunna utgå till andra än anställda?

Vid vår granskning har vi inte funnit några andra utbetalningar av arvoden utöver de som
regleras i reglementet.
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4. Stickprovskontroller
I detta kapitel besvaras revisionsfrågorna: Efterlevs gällande lagstiftning, Skatteverkets all-
männa råd och av kommunen beslutade policydokument inom området? Är bokföringshante-
ringen förenlig med rutiner och policys?

4.1. Genomförande
Stickproven kan delas in i tre delar enligt följande:

1. Inledningsvis kontrollerades 50 stickprov. Urvalet gjordes utifrån en bedömning av
vilka konton som kostnader avseende representation/kurser och konferenser/resor
kunde förekomma på. Konton som valdes ut var fordons-/järnvägs-/flygtransport samt
övriga transporter, biljetter, hotell och logi, övriga resekostnader, uppvakt-
ning/minnesgåvor/minnesgåvor till personal, representation/värdskap, förtäring vid
sammanträde och förtärning i samband med utbildning, personalvårdande verksam-
het, övrig personalrepresentation samt kurs- och konferensavgifter. 25 stickprov val-
des ut utifrån att de avsåg större poster. Resterande stickprov valdes ut med hjälp av
viktning för att få med stickprov från samtliga konton samt samtliga nämnder. Vid
granskning av verifikaten för stickproven kontrollerades huruvida kontering skett på
korrekt konto, syfte och deltagarförteckning framgick av verifikatet, att moms hante-
rats korrekt samt attest skett enligt kommunens attestreglemente.

2. Fem vanligt förekommande leverantörer avseende kostnader för representation val-
des ut för ytterligare granskning. Totalt valdes 25 stickprov ut avseende kostnader
under 2015, som konterats på andra konton än de för representation. Granskningen
av stickproven syftade i huvudsak till att kontrollera om korrekt kontering skett, vid
granskningen noterades även om syfte samt deltagarförteckning framgick i de fall ve-
rifikatet avsåg representation.

4.2. Iakttagelser
Efter genomgång av stickproven enligt punkt ett ovan konstaterades att många
gånger saknades program/agenda samt deltagarlista i det underlag som scannats in i
leverantörssystemet eller i kommentarsrutan i kontering i bokföringsprogrammet. To-
talt noterades 18 avvikelser avseende deltagarlista alternativt syfte/program avse-
ende kurser/konferenser, representation, hotell och logi, förtäring vid sammanträde
samt övriga reskostnader.  Vid avstämning med personal på ekonomikontoret fram-
gick att det kan finns ytterligare underlag ute hos nämnderna/förvaltningar som inte
kan scannas in i systemet tillsammans med fakturan. Detta följdes upp genom att 15
stycken av stickproven som saknats någon form av underlag valdes ut för vidare upp-
följning. Personalen på ekonomikontoret vände sig då till respektive
nämnde/förvaltning som ansvarade för respektive stickprov för att ta del av ytterligare
information. För samtliga stickprov har ytterligare underlag/information erhållits varför
vi inte bedömt det nödvändigt att följa upp samtliga stickprov som saknar information
om deltagare/program.

Inga representationsliknande kostnader har identifierats på konton som inte avser re-
presentation. Överlag sker representation i mycket liten utsträckning och avser främst
intern representation i samband med julavslutning eller liknande tillställning.
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I granskningen noterades sex avvikelser vad gäller attestering, fem avvikelser avser
attest av kostnader som till viss del avser personen som attesterat kostnaden, kan
t.ex. vara konferens med flera deltagare där en av deltagarna är personen som atte-
sterat fakturan. En avvikelse avser attest av person som är underordnad den som
kostnaden avser, i detta fall är det en kostnad för kommundirektören. Samtliga av de
granskade verifikaten var elektroniskt attesterade.

1. I del två av stickproven där kontroll skedde av vanligt förekommande leverantörer av-
seende representation/resor/kurs- och konferenser noterades inga avvikelser. Samt-
liga stickprov var konterade på korrekt konto, ingen dold felaktigt konterade represen-
tation påträffades.

4.3. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
� Efterlevs gällande lagstiftning, skatteverkets allmänna råd och av kommunen beslutade

policydokument inom området?

� Är bokföringshanteringen förenlig med rutiner och policys?

Vi kan i vår granskning konstatera att det av kommunens uppsatta riktlinjer tydligt framgår
hur verifikat avseende representation skall hanteras samt vad verifikatet skall innehålla för en
korrekt hantering av representationskostnader.

Av genomförda stickprovskontroller har det inte framkommit någon representation som enligt
vår bedömning överstiger vad som är rimligt utifrån de uppsatta riktlinjerna för vad intern och
extern representation får omfatta.

Granskningen av våra stickprov visar att kontering av representationsliknande kostnader har
skett på korrekta konton. Av verifikaten framgår syftet med representationen och deltagarför-
teckning finns i de flesta fall bifogat. För merparten av stickproven har begränsningarna i
avdragsrätten för moms beaktats i enlighet med skatteverkets allmänna råd.

Vår bedömning är att ytterligare utbildning av berörd personal krävs, där det tydliggörs vad
som avses med representation och vid vilka tillfällen det förekommer. Det bör även tydliggö-
ras att de instruktioner som finns avseende verifikat gällande representation gäller för all re-
presentation. Avsteg från instruktionerna är inte tillåtet oberoende av vilket konton represen-
tation har bokförts på.UTKAST
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Sammanfattningsvis bör således kommunstyrelsen säkerställa att av kommunen uppsatta
riktlinjerna efterlevs och att syfte, deltagarförteckning alltid tydlig framgår. Vidare bör enligt
vår bedömning kommunstyrelsen tillse att momshanteringen avseende representationskost-
nader stärks. Efter vår granskning kan vi även konstatera att kommunens hantering och arki-
vering av verifikat tillhörande reseräkningar behöver ses över. Det bör säkerställas att verifi-
katen arkiveras ordentligt och är tillgängliga i efterhand.

Ystad den 16 december 2015

Ernst & Young AB

Daniel Lantz
Auktoriserad revisor
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Bilaga 1 Granskade verifikationer

Del 1

Nämnd Konto Vernr. Vertext Kommentar Attest UTFALL
(Kr)

Kommunstyrelse,
LoU

7102 Represen-
tation, Värdskap

1153296 Sydskånska
Gymn

Nyinflyttardagar
Gymnasieförbundet

UA 23 879,00

Kommunstyrelse,
LoU

7111 Minnesgåvor
till personal

1151151 First Card Presentkort till per-
sonal

UA 41 600,00

Kommunstyrelse,
LoU

7111 Minnesgåvor
till personal

1182700 Orrefors Kosta Gåvor till dem som
går i pension eller
slutar efter 10 år

UA 28 387,30

Kommunstyrelse,
LoU

7651 Kurs- O
Konferensavgifter

1156947 Sköllagården
På

Koncernledningens
strategidagar

UA 24 815,20

Kommunstyrelse,
LoU

7651 Kurs- O
Konferensavgifter

483 Omf Saguru
Tomelilla,
Sjöbo, S

Omföring från 6818,
krediterad på kon-
tot, nolleffekt.

UA 47 250,00

Kommunstyrelse,
LoU

7651 Kurs- O
Konferensavgifter

1168080 Ysb AB, Ystad
S

Möte för goda män,
deltagarelista finns,
ej tagit del av denna
dock

UA 51 874,96

Kommunstyrelse,
LoU

7651 Kurs- O
Konferensavgifter

1169856 Mossbylund
Konf

Analysdagar för
Ystad kommun
2015. Deltagarlista
finns, ej tagit del av
program/agenda

Attest av
kommundi-
rektör som
även del-
tog

36 235,90

Kommunstyrelse,
LoU

7651 Kurs- O
Konferensavgifter

1183294 Sklfs Fakturatj Arbetsgivarforum i
Helsingborg för
personalavdelning-
en

Attest av
personen
som också
deltog i
konferen-
sen

24 500,00

Kommunstyrelse,
LoU

7052 Hotell och
Logi

1163912 Big Travel
Ystad

Hotell vid SOI-
dagarna.

Attest av
personen
som också
deltog i
konferen-
sen

6 244,28

Kommunstyrelse,
LoU

7102 Represen-
tation, Värdskap

1183294 Ystad Yeater
AB

Filmvis-
ning/galapremiär på
Ystad teater. Finns
ingen deltagarlista

U.A 18 684,75
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Kommunstyrelse,
LoU

7059 Övriga Re-
sekostnader

1193374 Kommunför-
bundet

Kommunlednings-
resa för kommundi-
rektören

U.A 12 900,00

BUN 7051 Biljetter 1159383 Big Travel
Ystad

Resa till SETT-
mässan I Kista 14-
16 april 2015

UA 20 170,20

BUN 7051 Biljetter 1180455 Ystads Rese-
byrå

Tjänstresa till Berlin,
ej tagit del av pro-
gram/agenda

Attest av
personen
som också
deltog i
resan

24 500,00

BUN 7052 Hotell och
Logi

1150519 Scandic Ser-
gel

Boende i samband
med SETT-mässan.
Framgår ej vem det
avser.

U.A 178 030,00

BUN 7059 Övriga Re-
sekostnader

1174148 Bergkvarabuss Buss till SETT-
mässan i Kista.
Framgår ej vem
resan avser.

U.A 26 000,00

BUN 7651 Kurs- o
Konferensavgifter

1150163 Kistamässan
AB

SETT-mässan i
Kista

UA 31 200,00

BUN 7651 Kurs- o
Konferensavgifter

1175301 Cecilia
Granquist AB

Utbildning badper-
sonal

UA 32 192,00

BUN 7651 Kurs- o
Konferensavgifter

1180513 Cecilia
Granquist AB

Utbildning badper-
sonal

U.A 66 644,75

BUN 7651 Kurs- o
Konferensavgifter

1184955 Pedagogix Fortbildning även-
tyrspedagogik.
Framgår ej vem
som deltagit.

UA 27 664,00

BUN 7651 Kurs- o
Konferensavgifter

1188966 Fakturabörsen Utbildning, Individu-
ell lön för verksam-
hetsutveckling,
avser chefer  vid
Kultur och Utbild-
ning, men framgår
ej vem

UA 105 000,00

BUN 7114 Personal-
vårdande verk-
samhet

1178532 Zarismo AB Teambuildning
förskolepersonal.
Deltagare framgår
ej.

UA 7 600,00

Kulturnämnden 7012 Fordons-
transporter

1182482 Safe Transart
AB

Konsttransport till
Ystad Konstmu-

UA 34 500,00
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seum

Kulturnämnden 7101 Uppvaktn,
Minnesgåvor o
motsvarande

1723 Gåvor 25%
moms maj
månad

Gåvor. Ej erhållit
underlag på gåvor,
finns i pärm på
Klostret.

U.A 1 276,00

Kulturnämnden 7112 Förtärning
vid sammanträde

1164250 Mr Gourmet
Consult AB

Lunch i samband
med delregionala
kulturöverläggning-
ar. Avser kultur-
nämndens presi-
dium i SöSk-
områden. Framgår
ej deltagare, inget
program.

U.A 3 749,97

Gymnasienämnden 7651 Kurs- o
Konferensavgifter

1162613 Lärarfortbild-
ning AB

Arbetslagsledarut-
bildning

UA 13 000,00

Gymnasienämnden 7651 Kurs- o
Konferensavgifter

1168904 Sklfs Faktura-
tjänst AB

Arbetsmarknads-
och näringslivsda-
gar i Uppsala samt
utbildning i Kolada
statistiksystem

UA 7 800,00

Gymnasienämnden 7114 Personal-
vårdande verk-
samhet

1151045 Startpunkten
AB

Jullunch till personal
på Forum Ystad.
Deltagare framgår
ej. Lyft all moms
vilket överstiger
maximalt avdrag om
22,50 kr /person.

UA 4 922,00

Gymnasienämnden 7119 Övrig Per-
sonalrepresentat-
ion

1764 Forum Ystad Särvux regionkonfe-
rens 22/5. Ej erhållit
underlag, deltagar-
lista eller program.

UA 2 066,00

Socialnämnden 7113 Förtäring i
samband med
utbildning

1183498 Ystad Teater
AB

Kickoff av kompe-
tenssatsning på
lärare verksamma i
förskola t o m åk 9.
Lyft all moms

UA 44 400,00

Socialnämnden 7651 Kurs- o
konferensavgifter

1158452 Kommunför-
bundet

Välfärdskonferen-
sen 2015-02-05

Attest av
person
som delta-
git i konfe-
rensen

32 364,75

Socialnämnden 7651 Kurs- o
konferensavgifter

1159732 Sophiahem-
met

Kurs i omvård-
nandsvetenskap

UA 27 800,00

Socialnämnden 7651 Kurs- o 1165808 Örums Nygård Verksamhetsplane-
ring. Ej erhållit pro-

UA 24 592,00
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konferensavgifter gram.

Socialnämnden 7651 Kurs- o
konferensavgifter

1167914 Ystad Spa o
Konferensho-
tell

Tre dagars konfe-
rens inom PYS,
Parenting Young
Children

UA 30 810,00

Socialnämnden 7651 Kurs- o
konferensavgifter

1170106 Ysb AB Konferensdag Aut-
ism

UA 60 960,00

Socialnämnden 7651 Kurs- o
konferensavgifter

1171091 Tieto Sweden
Healthcare &
Welfare AB

Utbildning Vård och
omsorg

UA 24 950,50

Socialnämnden 7651 Kurs- o
konferensavgifter

1171125 Skånes Uni-
versitetssju-
khus

Utbildning Demens-
sjukdomar, klinisk
bild och omvårdnad

UA 23 400,00

Socialnämnden 7651 Kurs- o
konferensavgifter

1186156 Previa Föreläsningar i
Arbetsmiljö och
hälsa

UA 56 280,00

Socialnämnden 7013 Järnvägs-
transporter

1161896 Big Travel
Ystad AB

Tåg till och från
Växjö, uppdrag i
Växjö för
SKL/Psynkprojektet

UA 2 247,52

Socialnämnden 7014 Flygtrans-
porter

1153950 Big Travel
Ystad AB

Flyg för kursledare
från Stockholm

UA 3 055,66

Socialnämnden 7101 Uppvaktn,
minnesgåvor o
motsvarande

1174359 SF Bio Biobiljetter, avtack-
ning ungdomsfull-
mäktige

UA 4 565,00

Socialnämnden 7112 Förtäring vid
sammanträde

1150847 Restaurang
Max & Niklas
AB

Avslutning social-
nämnden. Delta-
gare framgår ej. Lyft
all moms vilket
överstiger maximalt
avdrag

UA 8 504,93

Samhällsbygg-
nadsnämnden

7019 Övriga
transporter

1166319 Akkafrakt i
Skåne AB

Frakt av livsmedel UA 214 314,25

Samhällsbygg-
nadsnämnden

7019 Övriga
transporter

1166319 Akkafrakt i
Skåne AB

Frakt kemtekniskt UA 23 664,92

Samhällsbygg-
nadsnämnden

7651 Kurs- o
konferensavgifter

1155998 Nya Svensk
Uppdragsut-
bildning AB

Kurs i astbesthante-
ring

UA 33 150,00

Samhällsbygg- 7651 Kurs- o 1157072 Sstt Service Kurs Auktoriserade UA 32 251,00
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nadsnämnden konferensavgifter AB rörinspektörer

Samhällsbygg-
nadsnämnden

7651 Kurs- o
konferensavgifter

1168645 Svenskt Vat-
ten

Utbildning i dricks-
vattenhygien

UA 29 550,50

Samhällsbygg-
nadsnämnden

7651 Kurs- o
konferensavgifter

1186145 Pia Ketonen Fortbildning parke-
ringsvakter

UA 29 688,00

Samhällsbygg-
nadsnämnden

7112 Förtärning
vid sammanträde

1158551 Litemer Re-
staurang o
nattklubb

Julbord samhälls-
byggnadsnämnden,
avser 16 st från
fastighetsavdel-
ningen (vaktmäs-
tare) men framgår
ej vem. Lyft all
moms vilket övers-
tiger maximalt av-
drag.

UA 4 640,00

Samhällsbygg-
nadsnämnden

7014 Flygtrans-
porter

1155465 Big Travel AB Flygresa till Stock-
holm. Framgår ej
syfte med resan.

UA 1 683,02

Samhällsbygg-
nadsnämnden

7113 Förtäring i
samband med
utbildning

1160152 Sturup Airport Kurs om bygglov,
myndighetsnämn-
den

UA 14 073,93

Del 2 Största leverantörerna

Konto Vernr. Vertext Kommentar Attest UTFALL
(Kr)

6151 Rep/underh
fgh, ej i-proj

1158187 Akkafrakt I Skåne Hyra av kran UA 3 124,75

6951 Korttidshyra
bilar/trpmedel

1168098 AkkaFrakt I Skåne Hyra av kran UA 1 892 ,75

6321 Korttidshyra
inventarier

1150574 AkkaFrakt I Skåne Kostnad för container UA 1 648,07

6133 Containerhämt-
ning

1151075 Akkafrakt I Skåne Kostnad för container UA 1 438,34

6951 Korttidshyra
bilar/trpmedel

1153950 Big Travel Ystad Bilhyra föreläsare UA 1 202,00

6951 Korttidshyra
bilar/trpmedel

1159608 Big Travel Ystad Bilhyra föreläsare UA 535,25

7015 Elevtransporter 1163831 Big Travel Ystad Skolriksdagen Stockholm UA 904,09

6469 Övrig förbruk- 1156457 First Card Faktura från First Card, ej UA 15 422,94
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ningsmaterial erhållit kvitto

6449 Övriga livsme-
del

1169478 First Card Inköp av diverse livsme-
del

UA 22 833,51

6449 Övriga livsme-
del

1181091 First Card Inköp av diverse livsme-
del

U.A 19 947,22

6449 Övriga livsme-
del

1203826 First Card Faktura från First Card, ej
erhållit kvitto. Finns hos
förvaltningen. Begärt in
underlag på två stickprov,
se ovan.

U.A 21 118,98

6449 Övriga livsme-
del

1187086 First Card Faktura från First Card, ej
erhållit kvitto. Finns hos
förvaltningen. Begärt in
underlag på två stickprov,
se ovan.

UA 15 861,85

7019 Övriga trans-
porter

1183887 Svensk Dos AB Transport av dosförpack-
ade läkemedel

UA 14 211,15

7019 Övriga trans-
porter

1192490 Svenska Dos AB Transport av dosförpack-
ade livsmedel

U.A 8 517,55

7019 Övriga trans-
porter

1197732 Svensk Dos AB Transport av dosförpack-
ade läkemedel

U.A 9 348,75

7019 Övriga trans-
porter

1205182 Svensk Dos AB Transport av dosförpack-
ade läkemedel

UA 9 888,75

7102 Representation,
värdskap

1172347 Ysb AB Näringslivsfrukost, delta-
gare framgår ej

UA 8 035,71

6012 Tillfälliga lokal-
hyror

1207709 Ysa AB Hyra lokal vid möte UA 8 125,00

7651 Kurs- o Konfe-
rensavgifter

1168684 Ysb AB Konferens 17-18/3. Del-
tagare och program
framgår ej.

UA 16 839,90UTKAST



26

Bilaga 2 Källförteckning

� Carola Nilsson – Redovisningsansvarig
� Helen Larsson – Ekonom
� Agneta Bjurnemark – Lönechef

� Relevanta delar på kommunens arbetsnät
� Uppföljning av intern kontrollplan 2014 för Ystads kommun
� Intern kontrollplan 2015 för Ystads kommun
� Policy mot mutor
� Regler för hantering av kostnader i samband med representation, resor, kurser, konfe-

renser, studiebesök, sammanträden, arbets- och planeringsmöten m.m.
� Delegationsregler för kommunstyrelsen
� Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner
� Attestförteckning
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