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Svar på granskning av intern kontroll

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd lämnar svar till Revisionen i Ystads kommun.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat nämnderna
och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om arbetet med intern kontroll kan bedömas vara
ändamålsenligt.
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnats.
Anstånd att inkomma med yttrande från Ystad-Sjöbo överförnlyndarnämnd har begärts hos
revisorerna.

-Beslutsunderlaq --- ------- - -- -"-- -

Skrivelse från kommunens revisorer
Granskningsrapport (Granskning av intern kontroll)

Förslag till beslut
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd lämnar svar till kommunens revisorer. t .
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Ystadskommun
Överförmyndarnämnden
GunillaOlsson 2018-04-06

Granskning av intern kontroll, svar på rekommendationer med anledning av
revisionsrapport

Det är mycket positivt att arbetet med intern kontroll följts upp systematiskt över de olika
nämnderna/förvaltningarna i Ystads kommun, då ett antal år gått sedan modellen
introducerades och den tillämpats av olika nya befattningshavare. Då en övergripande och
teoretisk modell implementeras är det naturligt att olika tolkningar leder till att arbetet
leder åt delvis olika håll.

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd har följt en struktur för arbetet med intern kontroll sedan
förra mandatperioden. Denna har successivt ändrats på grund av nya moment som
nämnden bedömt betydelsefulla för kontroll och varit ett levande dokument, till nytta för
verksamhetsstyrn ingen.

Överförmyndarnämnden har sedan 2016 särskilda villkor då det gäller
anvisningar/reglementen för målstyrning och uppföljnlng/kontroll, Det är nu tre kommuners
direktiv som ska integreras på ett funktionellt sätt och tillämpas inom
överförmyndarverksamheten som har Tomelilla som värdkommun, samtidigt som Ystad är
värdkommun för nämnden. Nämnd och medarbetare har i liten utsträckning deltagit i
utbildningsinsatser som förekommit i Ystad (eller Sjöbo) efter flytten till TomeiiIla. Den
"egna" modell som utvecklats under förra och innevarande period har enligt nämndens __
bedömnin-g fungerat väl för det specifika ansvarsområdet.

Med anledning av granskningen 2017 och rapporten Granskning av intern kontroll har Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd omarbetat den tidigare modellen så att den mer
överensstämmer med risk- och väsentlighetsanalyser i andra förvaltningar i Ystad. Ett beslut
har också tagits om en intern kontrollplan för 2018 (protokoll 2018-02-15, p. 5).

I och med att den nya planen ska tillämpas under 2018 kommer nämnden och
medarbetarna ha anledning att utveckla kompetensen på området. Därefter kan beslut tas
om nya insatser för att förbättra kompetensen.

På grund av eventuella organisatoriska förändringar nästa mandatperiod för
överförmyndarnämnden och -enheten måste dock närmare planer anstå och beslut tas av
den kommande värdkommunen utifrån dess reglemente.


