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Revisionsrapport 2015 - Granskning av kostnader för representation, 

resor och arvoden 

Gymnasienämnden beslutar 

Förvaltningschefen får i uppdrag, att i arbetet med intern kontrollplan för 2016 föreslå, 

kontrollpunkter som har risk- och väsentlighetsanalyserats med inriktning på 

representation, resor och arvoden. För övrigt avvakta kommunstyrelsens åtgärder med 

anledning av revision, innan ytterligare åtgärder vidtas. 

Förslag till beslut 

Förvaltningschefen får i uppdrag, att i arbetet med intern kontrollplan för 2016 föreslå, 

kontrollpunkter som har risk- och väsentlighetsanalyserats med inriktning på 

representation, resor och arvoden. För övrigt avvakta kommunstyrelsens åtgärder med 

anledning av revision, innan ytterligare åtgärder vidtas. 

Beslutsunderlag 

Följebrev – Genomförd granskning av kostnader för representation, resor och arvoden.  

Hid GN 2016.16, 

Revisionsrapport 2015 – Granskning av kostnader för representation, resor och arvoden.  

Hid GN 2016.17. 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen 8 januari 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens 

kostnader för representation, resor och arvoden. 

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelse och nämnder har en 

tillräcklig intern kontroll för representation, resor samt arvoden. 

 

Av granskningen framgår att kommunstyrelsen bör säkerställa att de av kommunen 

uppsatta riktlinjerna följs och att syfte och deltagarförteckning alltid tydligt framgår. 

Vidare bör kommunstyrelse se till att momshantering av representationskostnader stärks. 

Efter granskningen kan det konstateras att hantering och arkivering av verifikat som 

tillhör reseräkning behöver ses över.  
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Granskningen har lämnat sju rekommendationer till kommunstyrelsen (framgår i 

rapporten) och en rekommendation till både kommunstyrelsen och nämnder: 

 

 Nämnderna bör överväga att implementera kontroller för uppföljning av hantering 

av exempelvis representation i den interna kontrollplanen då felaktig hantering 

kan få negativa konsekvenser och vara förtroendeskanande i förhållande till 

kommunens intressenter. 

 

Gymnasienämnden ska lämna sitt svar senast den 28 februari till revisionen i Ystads 

kommun. 

  

  

 

Beslut skickas till: 

Revisionen i Ystads kommun 


