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Yttrande över granskning av intern kontroll

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag till yttrande som framgår under rubriken sammanfattning av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
nämndernas arbete med intern kontroll i syfte att bedöma om arbetet med intern kontroll 
kan bedömas vara ändamålsenligt.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås yttra sig enligt nedan gällande vad som framkommit 
i revisionens granskning och de rekommendationer som lämnats.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande:

Revisionen bedömer att syftet med myndighetsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens 
kontrollmoment "Servicemål/ambition som utökats utan motsvarande ökning av resurser" är 
otydligt, att det inte framkommer vad kontrollmomentet ska ställas mot eller vilket resultat 
som skulle vara avvikande. Så här i efterhand kan konstateras att kontrollmomentet var 
otydligt kommunicerat och uppföljningen har därför inte fungerat fullt ut och inte uppnått 
syftet. Syftet med kontrollmomentet var att samla in underlag och på så vis kvantifiera 
omfattningen av två olika risker, dels en arbetsmiljörisk och dels en risk om verksamheternas 
möjlighet att uppfylla åtaganden. Detta underlag skulle i sin tur användas för att förmedla 
resursbehov i budgetarbetet och förhoppningsvis kunna minimera identifierade risker genom 
prioritering samt i förtydligande av uppdrag till medarbetare. Utan att kontrollen fullt ut har 
utförts har ändå kontrollmomentet fört med sig en levande diskussion inom förvaltningen 
om vad som utgör grunduppdrag respektive "annat" för flera av verksamheterna.

Revisionen menar att de förtroendevalda i nämnderna i större grad, än idag, bör involveras i 
risk- och väsentlighetsanalyserna. Förvaltningen bereder nämnderna möjlighet att föra fram 
synpunkter på risk- och väsentlighetsanalyserna i samband med att förslag om intern 
kontrollplan bereds.
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Revisionen ser gärna att arbetet med intern kontroll utvecklas och fördjupas och ser positivt 
på att kommunen överväger ett verksamhetssystem för internkontrollarbetet. Revisionen 
betonar även behovet av ett IT-stöd för att tillhandahålla mallar och rutiner för att 
dokumentera och följa upp. Förvaltningen är osäker vad som menas med att ett IT-stöd 
skulle bidra med vad gäller mallar och rutiner. Den tveklöst största anledningen till att den 
interna kontrollen inte fungerar fullt ut är att resurser till stödfunktioner saknas. Behovet av 
administrativt arbete ökar, IT-stöd har successivt införts i stället för personellt administrativt 
stöd och ansvariga för verksamheterna måste prioritera arbete med administrativ uppföljning 
före att leda och utveckla verksamheten. 

Förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys lyfter fram olika exempel där ambitioner och 
resurser inte möts. Revisionen påtalar att förvaltningschefen har ansvar för att omgående ta 
initiativ till åtgärder vid konstaterade brister. Flertalet av de risker och brister som påtalats 
kopplar till resursbrist, att hantera dessa utan att beviljas resurser bedöms vara svårt. 
Resursfrågor hanteras i budgetprocessen.

Revisionen påtalar att det inte är ändamålsenligt att samhällsbyggnadsnämnden och 
myndighetsnämnden, endast erhåller uppföljning vid årsbokslutet. Förvaltningen tar detta 
till sig och kommer framöver att återrapportera till nämnd när kontroller är genomförda 
enligt plan.

Beslutsunderlag
Granskning av intern kontroll, Hid SAM 2017.4018
Följebrev granskning av intern kontroll, Hid SAM 2017.4017
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg den 15 februari 2018

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag till yttrande.

Beslut skickas till:
Revisionen Ystads kommun


