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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
samhällsbyggnadsnämnden i syfte att bedöma rutiner och kontroller kring lagerhållning och 
fordonshantering vid tekniska avdelningen.  
 
Den sammanfattande bedömningen är att kontrollmiljön inom samhällsbyggnadsnämndens 
tekniska avdelning baseras på ett stort mått av förtroende till personalen. Ett stort förtroende 
bör, enligt vår bedömning, kompletteras med effektiva kontroller av verksamheten i syfte att 
minska risker. Det är också av vikt att det finns beslutade styrdokument som kommuniceras 
inom organisationen. Vi ser det i annat fall som problematiskt för nämnden att vidta 
arbetsrättsliga åtgärder vid brister i efterlevnad. Därav bedömer vi det som en brist att det inte 
finns några dokumenterade regler för användningen av fordon, verktyg samt lagerhållning. 
Vidare bedömer vi det som angeläget att nämnden säkerställer att inköp i första hand sker 
genom ramavtalsleverantörer.  
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 Nämnden har antagit en policy för fordon i beredskapsläge. Däremot saknas antagen 
policy för användning av fordon och verktyg som inte avser beredskapsläge.  

 Tekniska avdelningen har utarbetat en risk- och sårbarhetsanalys vilken ligger till grund 
för den interna kontrollen. Riskanalysen omfattar dock inte riskmoment av juridisk, 
ekonomisk, eller lednings- och styrningskaraktär. 

 Det finns tre attestnivåer; kontrollattest, mottagningsattest och beslutsattest. Enligt 
attestordningen krävs det 2-3 attestanter beroende på inköp. Vid två attester utgörs 
dessa av kontrollattest och beslutsattest. Den person som beställt en vara får inte 
beslutsattestera utbetalningen.  

 En stickprovskontroll av inköp avseende verktyg och handredskap visar att 64 procent 
av inköpen skett genom ramavtalsleverantörer.  

 Tekniska avdelningen tillämpar inte körjournaler för användningen av fordon. Samtliga 
fordon exklusive en poolbil har funktionsspecifika syften.   

 Inköp av drivmedel sker genom ramavtalsleverantör. Samtliga drivmedelskort för 
fordon finns på drivmedelsstationen. Personalen på drivmedelsstationen kontrollerar 
att rätt fordon tankas med respektive kort mot uppvisande av legitimation. Uppföljande 
kontroller av fakturor görs 3-4 gånger årligen.  

 Tekniska avdelningen har vidtagit vissa åtgärder för att minska risken för 
oegentligheter, exempelvis infört elektroniskt nyckelsystem för avdelningens område.  

 Återrapportering till samhällsbyggnadsnämnden sker kontinuerligt. Information från 
tekniska avdelningen är en stående punkt på nämndens sammanträden.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:  

 Fastställa styrdokument för användningen av fordon och verktyg i syfte att stärka den 
interna kontrollmiljön.  

 Ta fram en riskanalys, eller komplettera den befintliga, som hanterar risker i interna 
processer och rutiner kopplade till intern kontroll.  

 Införa körjournal för den avdelningsgemensamma poolbilen.  
 Säkerställa att inköp sker genom upphandlade ramavtalsleverantörer.  
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Revisorerna har beslutat sig för att genomföra en granskning avseende rutiner och kontroller 
kring lagerhållning och fordonshantering vid tekniska avdelningen inom samhällsbyggnads-
förvaltningen. Bakgrunden är att revisorerna bedömer att det finns risk för förtroendeskada om 
hanteringen brister. Genom granskningen vill revisorerna förvissa sig om att det finns en 
tillräcklig och väl fungerande intern kontroll. 
 
Tekniska avdelningen är indelad i enheterna gata/trafikövervakning, renhållning/avfall, VA och 
Park. Det finns också en stab med projektledare och byggledare. Antalet anställda uppgår till 
cirka 100 personer. Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig nämnd och ska enligt 
kommunallagen 6 kap 7 § tillse att den interna kontrollen är tillräcklig. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om samhällsbyggnadsnämndens styrning, 
uppföljning och interna kontroll avseende tekniska avdelningen är tillräcklig. 
 
Granskningen avgränsas till att omfatta hantering av lager/förråd och nyttjande av fordon. 
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 
 

 Finns det dokumenterade riktlinjer och rutiner för lagerhållning och 
fordonsanvändning som är ändamålsenliga och kända i verksamheten? 

 Har någon riskanalys genomförts? Vilka risker har i så fall framkommit och vad görs 
för att kontrollera och förebygga dessa? 

 Sker inköp, attestering och lagerinventering på ett tillfredsställande sätt? 
 Sker det en tillräcklig uppföljning av användandet av fordon och nyttjandet av 

drivmedelskort? 
 Vilket arbete sker för att förebygga och upptäcka oegentligheter i verksamheten? 

2.3. Genomförande  

Granskningen har skett genom dokumentstudier, intervjuer och stickprov.  

2.4. Revisionskriterier 

2.4.1. Reglemente 

2.4.1.1 Reglemente för intern kontroll i Ystads kommun 

Kommunfullmäktige antog 2010-11-18 reglementet för intern kontroll. Syftet med reglementet 
för intern kontroll är att säkerställa att följande mål uppnås:  
 

 En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.  
 En efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 
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Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll. Styrelsen ska med utgångspunkt i nämndernas återrapportering och 
revisionens granskningsrapport utvärdera kommunens samlade bedömning om det behöver 
beslutas om åtgärder.  
 
Det är dock nämnderna som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Inom ramen för detta ansvar ska nämnden tillse att det finns 
en organisation upprättad för den interna kontrollen och att internkontrollplaner tas fram som 
bygger på risk- och väsentlighetsanalyser. Därtill ska förvaltningschefen leda arbetet med att 
åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Förvaltningschefen är skyldig att löpande 
rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska 
rapporteras till nämnden snarast möjligt. Det är förvaltningschefens ansvar att omgående ta 
initiativ till åtgärder vid konstaterade brister.  
 
Nämnden ska senast i mars varje år anta en intern kontrollplan. Som grund för den interna 
kontrollplanen ska nämnden låta genomföra en risk- och väsentlighetsanalys för sin 
verksamhet. Den interna kontrollplanen ska tillsammans med risk- och väsentlighetsanalysen 
överlämnas till kommunstyrelsen senast under april månad.  

2.4.1.2 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente är det nämndens uppdrag att med 
överenskommen kvalitet utföra uppdrag rörande planering, natur- och kulturmiljö, fastigheter, 
infrastruktur, kommunalteknik och servicearbeten. Verksamheten ska bedrivas på ett 
kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare och besökare 
samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.  
 
Avseende teknisk service är det enligt reglementet nämndens ansvar att fullgöra kommunens 
uppgifter avseende:  
 

 Allmänna platser (t.ex. gator, vägar, parkeringsplatser, torg)  
 Anläggning av gator, vägar med mera 
 Belysning av gator, vägar, parkeringsplatser, torg och andra allmänna platser  
 Industrispår (järnväg)  
 Parker, grönområden och lekplatser  
 Skogar, kommunala naturreservat och andra naturområden  
 Stränder och vattendrag  
 Vatten- och avloppsförsörjning  
 Renhållning och avfallshantering  
 Förrådshållning och transporter  

 
Avseende trafik är det nämndens uppgift att ansvara för:  
 

 Trafikövervakning  
 Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsarbete  
 Infrastruktur (trafikförsörjning och kollektivtrafik)  
 Trafikljusanläggningar 
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2.4.1.3 COSO-modellen 

Inom ramen för granskningen utgår bedömningen för den interna kontrollen av COSO-
modellen (Committee of sponsoring organizations of the Treadway commission). Modellen är 
en internationellt beprövad standard och ett ramverk för bedömning av intern kontroll. 
Ramverket utgår ifrån fem komponenter; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Organisation 

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar; teknik, fastighet, stadsbyggnad 
samt kost och lokalvård. Respektive avdelning är i sin tur indelad i enheter baserade på 
funktioner. Tekniska avdelningen är indelad i fyra enheter; gata/trafikövervakning, 
renhållning/avfall, VA och Park. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Tekniska 
avdelningen leds av en teknisk chef och enhetschefer leder respektive enhet.  

3.2. Riktlinjer och rutiner 

3.2.1. Iakttagelser 

Det framkommer av intervju att det saknas övergripande riktlinjer för lagerhållning och 
fordonsanvändning inom tekniska avdelningen. Rutiner för verksamheterna bestäms vanligtvis 
inom varje enhet. Det finns beslutade rutiner för tekniska avdelningen avseende beredskap. 
Riktlinjerna omfattar samtliga medarbetare vilka har beredskap utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter. Detta utgörs av personal på VA-enheten, park och gata/trafikövervaknings-
enheten med ansvar för exempelvis reparationsarbete och snöröjning.  
 
Det är definierat i riktlinjerna att det är arbetsledare, personal på vattenverket och reningsverk 
samt rörläggare som har möjlighet till hemkörning av kommunens fordon vid beredskap. 
Kommunens fordon får vid beredskap endast användas vid utryckning och ej för privat bruk.  
 
Det framkommer vid intervju att tekniska avdelningen har en nolltolerans vad gäller att använda 
kommunens fordon för privat bruk. Detta är inte dokumenterat i en policy eller motsvarande 
men uppges vara muntligen kommunicerat med personalen. Vidare anses att denna regel är 
välkänd i organisationen. Inte heller tekniska avdelningens verkstad eller dess verktyg får 
användas för privat bruk. Det finns ej heller någon dokumenterad fordonspolicy på en 
kommunövergripande nivå.  
 
Nycklarna till samtliga fordon förvaras i bilarna. Detta är med anledning av brandskyddet på 
området. Det finns därtill reservnycklar som förvaras på kontoret. Hela tekniska avdelningens 
område är dock inhägnat och låst under kvälls-, natt- och helgtid. Kommunens låssystem med 
s.k. taggar möjliggör kontroller av loggar för vem som passerar.  
 
Det framkommer av intervju att det dock finns gråzoner för vad som anses omfattas av 
begreppet privat bruk. Det har exempelvis förekommit att anställda använt verkstaden för att 
byta däck på sin privata bil när denna fått punktering på väg till jobbet för att kunna komma 
hem. Det framförs dock att vid de tillfällen som tekniska avdelningens verkstad eller fordon 
använts för privata ärenden av verkstadspersonal har ansvarig enhetschef kontaktats för att 
få godkännande.  
 
Det framkommer av intervju att det främst är VA-enheten och avfallsenheten som innehar 
lagervaror. VA-enhetens lager är av jour-karaktär och innehåller endast tillräckligt för att 
genomföra oförutsedda reparationer. Avfallsenhetens lager omfattar främst avfallskärl för de 
hushåll vars kärl har behov av utbyte. Avfallskärl byts ut allteftersom de går sönder. 
Avfallsenhetens lager är endast tillräckligt för att byta kärl som går sönder. Lagerinventering 
görs månadsvis på hela lagret och dokumenteras i en excel-fil. Det finns inga regler fastställda 
för lagerhållningen för vare sig VA-enheten eller avfallsenheten. Inom VA-enheten har 
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respektive medarbetare som använder sig av lagervarorna i uppgift att meddela inköpsbehov 
till ansvarig inköpare. Det framförs vid intervju att lagerhållningen inte är ett problem för 
enheterna. Detta på grund av att lagren är så pass små och inte är av betydande ekonomiskt 
värde för enheterna. De kan dock ha högt funktionellt värde.  
 
Samtliga policys och riktlinjer som omfattar personalens ansvar finns att tillgå på förvaltningens 
intranät. Detta omfattar exempelvis arbetsmiljöregler, rökfri arbetsplats och uppförandekod. 
De beslutade policys och riktlinjer lyfts med jämna mellanrum på arbetsplatsträffar. Vid 
nyanställning ges denne en genomgång av riktlinjerna som gäller på arbetsplatsen. Likaså 
informeras den nyanställde om hur intranätet används.  

3.2.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att det finns skriftliga 
rutiner och riktlinjer för tekniska avdelningen. Det saknas tydliga styrdokument för 
verksamheten, särskilt avseende policy för fordon. Vi ser dock i detta avseende det som 
positivt att tekniska avdelningen har antagit riktlinjer för fordonsanvändningen vid beredskap.  
 
 

3.3. Riskanalys 

3.3.1. Iakttagelser 

Tekniska avdelningen har utarbetat en risk- och sårbarhetsanalys. Denna omfattar 110 
identifierade risker för verksamheterna. Tillhörande samtliga identifierade risker finns 
konsekvensbeskrivningar för verksamheten. Samtliga identifierade risker är utvärderade 
genom konsekvens och sannolikhet. Värderingen av konsekvensen och sannolikheten 
värderas mellan 1-5. Såväl konsekvens som sannolikhet ska motiveras. Värdering av 
konsekvens är indelad i tre undergrupper; liv/hälsa, miljö och egendom. Den undergrupp som 
värderas högst utgör också värderingen av konsekvens som helhet. Den totala riskvärderingen 
utgörs av den bedömda konsekvensen multiplicerat med den bedömda sannolikheten. 
Värderingen uppgår således på en skala mellan 1 och 25. Det ingår likaså i risk- och 
sårbarhetsanalysen att värdera verksamhetens förmåga att hantera risken. Denna värdering 
görs på en skala mellan ett till fyra, där ett motsvarar en god förmåga och fyra att det finns 
ingen eller mycket bristfällig förmåga.  
 
Riskanalysen utgår från risk- och sårbarhetsperspektivet. Därför är utgångspunkterna 
verksamhetsnära och kopplade till arbetsmiljö, risk för olyckor eller externa händelser. En 
riskanalys utifrån interna processer kopplade till målen för verksamheten omfattas enbart i liten 
utsträckning.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan är baserad på risk- och väsentlighetsanalysen 
som bland annat tekniska avdelningen har utarbetat. Internkontrollplanen avseende 2017 
omfattar sex kontrollmoment varav fyra avser tekniska avdelningen:  
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Rutin/system Kontrollmoment Kontrollmetod 

Uppdrag och mål/ambition 
som utökats utan 
motsvarande ökning av 
resurser.  

Följa upp tidsåtgång för utökade uppdrag, 
service- och demokratimål, stödfunktioner och 
jämför mot bemanning på ansvarig enhet. 

Summera 
tidsåtgång och 
sortera för specifika 
uppdrag. 

Ystads möjlighet att 
rekrytera kompetenser för 
tillväxt. 

Följa upp urval av sökande, och hur vi kan 
matcha förväntan avseende lön och andra 
arbetsvillkor. Följa upp varför lämna vid avslut 

Frågeformulär och 
analys av resultat. 
 

Systematiska 
bidragsansökningar 

Lista alla identifierade bidragsutlysningar. Följa 
upp bidragsutlysningar på ledningsgrupp och 
vilka ställningstaganden som ligger till grund 
för om ansökan görs. 

Följa upp om 
ansvarig sökt, aktivt 
valt bort att söka 
och utfall av 
ansökan. 

Allmän handling, attest- och 
delegationsordning samt 
kvalitetssäkring. 

Följa upp att handläggare kännedom om 
styrdokument samt att motläsningssystem 
finns och tillämpas. 
 

Följa upp vid APT + 
stickprov 

 

 
Förvaltningschef är kontrollansvarig för samtliga kontrollmoment.  
 
I 2016 års internkontrollplan omfattade tre av fem kontrollmoment tekniska avdelningen. Ett av 
dessa kontrollmål omfattade avtalstrohet vari kontrollmomentet var att kontrollera att rätt 
produkt inhandlas inom ramavtal. I uppföljningen av kontrollmomentet uppgick avtalstroheten 
till ca 99 procent. Det identifieras i uppföljningen att förvaltningen bör arbeta mer aktivt med 
leverantörskontroll oavsett nivån av avtalstroheten samt att arbeta preventivt med indikatorer 
och att hitta rutiner utifrån såväl budget- som inventeringsarbetet.  

3.3.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att tekniska avdelningens riskanalys kan utvecklas till att omfatta även 
perspektiv som ekonomi, juridik och ledning/styrning. Detta utifrån att en tillfredsställande 
intern kontroll ska säkerställa en ändamålsenlig finansiell återrapportering, regelefterlevnad av 
för verksamheten relevanta lagar och regler samt en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.  

3.4. Inköp, attestering och inventering 

3.4.1. Iakttagelser 

Inköp ska genomföras genom ramavtalsleverantörerna. Den framkommer vid intervju att den 
huvudsakliga ramavtalsleverantören är Ahlsell AB. Däremot framkommer att kommunen också 
har ramavtal med Ystad Järn, Svets Tillbehör AB, Elmotorservice Syd AB, Hans Anders Bygg 
AB (XL Bygg) och Granngården AB. Inköp till Ahlsell görs genom att lista skickas in och 
därefter hämtas verktyg och andra varor upp dagen efter. Det är personalens ansvar att 
inkomma med vad som måste köpas in. Vid upphämtning av varor legitimerar sig personalen 
vilket sedan också framgår på fakturan. Skulle ramavtalsleverantörerna inte ha varan som 
efterfrågas kan avsteg från ramavtalen göras såvida varan behövs direkt.  
 
Vi har som del av granskningen begärt utdrag för inköp. Detta har skett genom ett stickprov av 
redovisningskontot för verktyg och handredskap. Inköpen avser 2017 för tekniska avdelningen. 
Enligt uppföljningen av internkontrollmoment 2016 uppgick avtalstroheten för inköp över 
direktupphandlingsgränsen till 99 % (se 3.3.2). Av utdraget framgår att tekniska avdelningen 
inhandlat verktyg och handredskap från totalt 30 leverantörer. Det framkommer i 
sakgranskningen att det i utdraget har konterats inköp som inte avser verktyg och 
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handredskap. Främst avser detta mindre maskiner och släp som det inte finns särskilt konto 
för. I utdraget framkommer att Ystad Järn är den största leverantören och Ahlsell är näst störst. 
Av samtliga inköp genomförs 64 procent från ramavtalsleverantörer.  
 
Personalen ansvarar för verktyg som behövs för att genomföra sina respektive arbetsuppgifter. 
På parkenheten har varje medarbetare ett verktygskit och på VA-enheten samt gatuenheten 
har medarbetare främst verktyg i varje fordon. Vid inköp av verktyg görs en 
rimlighetsbedömning av omfattningen av inköpen samt hur mycket som medarbetaren tidigare 
har köpt in. Det framförs vid intervju att det skulle uppmärksammas om enskilda medarbetare 
köper in onormalt mycket. 
 
Det framkommer vid intervju att samtliga fordon inom tekniska avdelningen är inventerade och 
dokumenterade. Likaså är större verktyg inventerade så som släp, plogar, vinsch och 
slamtank. Verktyg mindre än så är inte inventerade. Fordonen i förteckningen är uppdelade på 
varje enskild enhet. Det är endast ett fåtal fordon som delas mellan enheterna. Varje enhet har 
uppsikt över såväl fordon som verktyg.  
 
Tekniska avdelningen har en beslutad attestordning som definierar vilka funktioner som har 
rätt att attestera inköp. Samtliga betalningar kräver minst två attestanter. Det finns dock tre 
attestnivåer; kontrollattest, mottagningsattest och beslutsattest. Betalningar som endast kräver 
två attestanter utgörs av kontrollattest och beslutsattest. Av intervju framgår att mottagaren av 
en produkt eller tjänst inte får vara samma person som beslutsattestanten. Beslutade 
beloppsgränser ingår i attestordningen. Likaså är attestordningen uppdelad för 
verksamheterna i de olika enheterna.  
 
Nämnden har därtill en delegationsordning med beskrivning av vilka arbetsuppgifter respektive 
tjänsteman har delegationsrätt att besluta om. Det framkommer av intervju att 
delegationsordningen uppdaterades senast under 2016.  

3.4.2. Bedömning 

Det är av vikt att attestförfarandet säkerställer att den som beställt en vara eller tjänst inte kan 
beslutsattestera densamma.  
 
Det är vidare vår bedömning att mängden inköp som sker via andra leverantörer än 
ramavtalsleverantörer är förhållandevist högt. Den internkontroll som nämnden själv redovisar 
om 99 procents efterlevnad bedömer vi som missvisande. Nämnden bör därför tillse att 
kvaliteten i genomförd internkontroll är tillräcklig samt säkerställa att inköp, i så hög 
utsträckning som möjligt, sker via ramavtal.  

3.5. Uppföljning av fordonsanvändning 

3.5.1. Iakttagelser 

Kommunen har upphandlat ramavtal för inköp av drivmedel till kommunens samtliga fordon. 
De fordon som används av tekniska avdelningen har alla varsitt bensinkort kopplat till sig. 
Dessa bensinkort handhas av personalen på bensinstationen. Vid tankning kommer 
medarbetaren som nyttjar fordonet in till personalen och ber om kortet. Av samtal med 
bensinstationen är det legitimationskrav vid inköp av drivmedel på kommunens kort. Det står 
på fakturan som skickas till kommunen vilket kort som använts för inköpen. 
Legitimationsinformationen finns inte på fakturan men går att följa upp i efterhand i upp till tre 
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månader. Av samtal med bensinstationspersonalen framkommer att kommunen tre till fyra 
gånger om året hör av sig för att begära ut legitimationsinformation. Det framförs också att 
personalen har en god uppsikt över vem personerna med tillgång till kommunens bilar är då 
de är återkommande kunder. Det anses finnas en god kunskap om vilken medarbetare som 
kör vilket fordon. Det framkommer vidare att det inom hemtjänsten finns kort i varje bil. Detta 
av anledningen att de inte alltid tankar bilarna då bensinstationen är bemannad. Medarbetaren 
som tankar bilen måste då skriva in mätarställningen på fordonet. Detta som kontroll av att det 
är rätt bil som tankas.   
 
Tekniska avdelningen kommer att införskaffa en miljödieseltank (HVO-diesel). Denna tank 
kommer att placeras på tekniska avdelningens område. Det framförs vid intervju att detta 
kommer att underlätta översikten och kontrollen av tankningen av avdelningens fordon.   
 
Tekniska avdelningen använder sig inte av körjournaler. Det framgår att majoriteten av 
fordonen endast används under arbetstid vilket är anledningen till att detta inte ses som 
problematiskt. Grundregeln är att samtliga fordon, undantaget beredskap, ska vara på tekniska 
avdelningens område när de inte används, kvällstid, nattid och helger. Det finns också en 
poolbil att tillgå på tekniska avdelningen. Den är bokningsbar och tillgänglig för samtlig 
personal. Även denna bil ska finnas på tekniska avdelningens område när detta stängts för 
arbetsdagen. Ej heller denna har körjournal. Det framkommer att renhållningsenhetens 
sophämtningsbilar går att följa vid ett givet tillfälle då samtliga sopkärl registreras vid tömning 
och rapporteras in till ett elektroniskt system. Det går genom detta system att på karta se 
bilarnas rörelsemönster.  

3.5.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att det finns goda rutiner för inköp av drivmedel genom 
ramavtalsleverantören. Granskningen visar att det görs uppföljande kontroller av vem som 
inhandlat drivmedel. Likaså är det vår bedömning av vad som framkommit att leverantören 
uppfyller det ansvar som kan förväntas av denne vad gäller uppsikt över drivmedelsinköp. Det 
är däremot vår bedömning att det är en svaghet att det inte finns körjournaler. Vi anser detta 
vara av särskild vikt för den avdelningsgemensamma poolbilen. Detta i syfte att följa upp hur 
fordonet används.  

3.6. Förebygga och upptäcka oegentligheter 

3.6.1. Iakttagelser 

Det framgår av intervju att det anses finnas en intern kultur på tekniska avdelningen samt ett 
stort mått av förtroende för att medarbetarna inte missbrukar avdelningens resurser. Det 
framgår att det, baserat på avdelningens storlek, finns en översikt och kontroll över personalen. 
Till stor del bygger detta på ett förtroende av att personalen rapporterar om misstanke om 
oegentligheter förekommer. Det framgår vidare att det är sällan som ledningen misstänker att 
verktyg stjäls eller att bilar används för privata ändamål. Likaså framförs det att allmänheten 
också rapporterar om de ser att kommunens fordon uppfattas användas på ett felaktigt vis.  
 
Tekniska avdelningen har infört ett elektroniskt nyckelsystem på området. Detta infördes för 
att öka kontrollen av vem som har tillgång till vilka byggnader samt området som helhet. Innan 
nyckelsystemet infördes fanns det en stor mängd vanliga nycklar som var svåra att hantera 
samt att personal hade tillgång till hus tillhörande annan enhet än den medarbetaren tillhör. 
Exempelvis är det nu endast personal tillhörande avfallsenheten som har tillgång till denna 
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enhets förråd. Detta då det stals eller togs sopsäckar. Det framkommer vid intervju att det var 
vanligare med stölder innan bytet av nyckelsystemet infördes. Det elektroniska nyckelsystemet 
gör det möjligt att enkelt bestämma vilka medarbetare som har tillgång till vilka byggnader. Det 
går likaså att spåra vem som öppnat vilka dörrar och vid vilken tidpunkt. Det framförs som 
exempel att det inte alltid återlämnades nycklar efter avslutad anställning innan införandet av 
det elektroniska systemet. Med det nya systemet är detta inte lika problematiskt då icke 
återlämnad elektronisk nyckel kan avregistreras och därmed bli obrukbar. Utöver detta finns 
det ett bomsystem för att komma in på tekniska avdelningens område. Det är då en person 
med uppsikt över ingången som öppnar bommen.  
 
Det framkommer att även Ystads frivilliga resursgrupp (FRG – Civilförsvarsförbundet) tidigare 
haft tillgång till området där de har en lokal. Dessa har nu fått egen ingång till en avgränsad 
del av området.   
 
Införandet av det elektroniska nyckelsystemet var resultatet av en översikt av områdets 
säkerhet. Av intervju med samhällsbyggnadsnämndens presidium framkom att nämnden 
under 2015 gav förvaltningschefen i uppdrag att göra en heltäckande översyn av 
säkerhetsarbetet. Nämnden upplever att säkerheten är betydligt högre nu än tidigare.  

3.6.2. Bedömning 

Nämnden har vidtagit åtgärder i form av att förstärka skalskyddet runt och i fastigheten vilket 
minskar risken för oegentligheter. Vi noterar att det läggs ett stort förtroende till att personalen 
anmäler misstankar om oegentligheter. Ett stort förtroende bör, enligt vår bedömning, 
kompletteras med effektiva kontroller av verksamheten i syfte att minska risker. Sådana 
kontroller och rutiner bör dokumenteras. Vi ser det i annat fall som problematiskt för nämnden 
att vidta arbetsrättsliga åtgärder vid brister i efterlevnad.  

3.7. Återrapportering 

Det framkommer av intervju med nämndens presidium att tekniska avdelningen 
återrapporterar månatligen. Detta i samband med nämndens sammanträde. Detta är en 
stående punkt på dagordningen. Nämnden får en lista med pågående projekt med i kallelsen 
för att kunna ställa frågor till tjänstemän under nämndens sammanträden.  
 
Om det skulle uppstå en situation som potentiellt påkallar massmedial uppmärksamhet har 
nämnden en muntlig policy om att det främst är nämndens ordförande som ska uttala sig. Detta 
är dock beroende på händelsens eller bristens dignitet. Nämndens ordförande har instruerat 
förvaltningschefen om att betydande händelser ska återrapporteras inom en halvtimme eller 
så snart som möjligt. Ordförande har sedan ansvaret för att informera resterande 
nämndsledamöter. Vid stora händelser har kommunen kommunikatörer som stöd.  
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4. Sammanfattande bedömning 

 
Den sammanfattande bedömningen är att kontrollmiljön inom samhällsbyggnadsnämndens 
tekniska avdelning baseras på ett stort mått av förtroende till personalen. Ett stort förtroende 
bör, enligt vår bedömning, kompletteras med effektiva kontroller av verksamheten i syfte att 
minska risker. Det är också av vikt att det finns beslutade styrdokument som kommuniceras 
inom organisationen. Vi ser det i annat fall som problematiskt för nämnden att vidta 
arbetsrättsliga åtgärder vid brister i efterlevnad. Därav bedömer vi det som en brist att det inte 
finns några dokumenterade regler för användningen av fordon, verktyg samt lagerhållning. 
Vidare bedömer vi det som angeläget att nämnden säkerställer att inköp i första hand sker 
genom ramavtalsleverantörer.  
  
 

Revisionsfråga Svar 

Finns det dokumenterade riktlinjer och 
rutiner för lagerhållning och 
fordonsanvändning som är 
ändamålsenliga och kända i 
verksamheten? 
 

Delvis. Det finns beslutade riktlinjer för 
fordonsanvändning vid beredskap. Det saknas 
däremot andra dokumenterade regelverk för 
användning av fordon och verktyg samt lagerhållning.  

Har någon riskanalys genomförts? Vilka 
risker har i så fall framkommit och vad 
görs för att kontrollera och förebygga 
dessa? 
 

Ja. Det finns en dokumenterad risk- och 
sårbarhetsanalys. Analysen tar främst utgångspunkt i 
risker för olyckor eller andra verksamhetsnära externa 
händelser. 

Sker inköp, attestering och 
lagerinventering på ett tillfredsställande 
sätt? 
 

Delvis. Attestförfarandet bör säkerställa att beställare 
av tjänst eller vara inte kan beslutsattestera 
densamma. Vi anser att mängden som inte inköps 
genom ramavtalsleverantör är förhållandevist högt. 
Inventering sker på sådan nivå som kan anses vara 
tillräcklig för en verksamhet av denna storlek.  
  

Sker det en tillräcklig uppföljning av 
användandet av fordon och nyttjandet av 
drivmedelskort? 
 
 

Delvis. Vi menar att kontrollen av drivmedelskort är 
tillräcklig. Däremot menar vi att nämnden bör tillse att 
körjournaler tillämpas för den avdelningsgemensamma 
poolbilen.  

Vilket arbete sker för att förebygga och 
upptäcka oegentligheter i 
verksamheten? 
 
 
 
 

Nämnden har infört elektroniskt nyckelsystem för 
området. Detta har inneburit en förbättrad uppsikt och 
kontroll av tillgång till området. Det läggs ett stort 
förtroende till att personalen anmäler misstankar om 
oegentligheter. Som komplement till detta behöver det 
finnas dokumenterade regler och riktlinjer.  

 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:  

 Fastställa styrdokument för användningen av fordon och verktyg i syfte att stärka den 
interna kontrollmiljön.  

 Ta fram en riskanalys, eller komplettera den befintliga, som hanterar risker i interna 
processer och rutiner kopplade till intern kontroll.  

 Införa körjournal för den avdelningsgemensamma poolbilen.  
 Säkerställa att inköp sker genom upphandlade ramavtalsleverantörer.  
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Ystad den 14 juni 2017 
 
 
 
 
 
Jakob Smith    Linus Aldefors  
Certifierad kommunal yrkesrevisor, EY  Verksamhetsrevisor, EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Teknisk chef – Emilia Löfgren 
 Enhetschef parkenheten – Cecilia Persson 
 Enhetschef avfall och renhållning – Catharina Göransson 
 Driftschef – Mats Nylén 
 Arbetsledare Gatu- och ledningsnät – Alf Qvint 
 Arbetsledare Circle K i Ystad 
 Representanter ur presidium och ledamot av samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
Dokument: 
 
 Samhällsbyggnadsnämndens presidium 
 Ystads kommuns reglemente för intern kontroll 
 Riskanalys och åtgärder för tekniska avdelningen 
 Internkontrollplan 2017 
 Uppföljning av internkontrollplan 2016 
 Riktlinjer för beredskap 
 Åtgärdsprogram för tekniska avdelningen 
 Förteckning av maskiner och fordon 
 Ramavtal 
 Inköpssammanställning för verktyg 
 Attestordning för tekniska avdelningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


