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Svar på revisionens granskning av styrning, uppföljning och intern 
kontroll av tekniska avdelningen

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att till revisionen överlämna tekniska chefens tjänsteskrivelse daterad 
den 28 juni 2017 som svar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, för tekniska 
avdelningen under hösten 2017, fastställa styrdokument för användning av fordon och verktyg i syfte att 
stärka den interna kontrollen och att göra rutiner kopplade till intern kontroll, införa körjournal för 
avdelningens poolbil samt säkerställa att inköp sker genom upphandlade ramavtalsleverantörer. Under 
2018 ska även den befintliga riskanalysen som hanterar risker i interna processer kompletteras med att 
innefatta uppföljning av de interna processerna så att kontroll görs på att beslutade styrdokument och 
riktlinjerna följs.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport 2017 genomförd av EY på uppdrag av revisorerna om styrning, uppföljning och 
intern kontroll avseende tekniska avdelningen, Hid SAM 2017.1823
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Emilia Löfgren den 28 juni 2017

Sammanfattning av ärendet
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 sammanfattade bedömningen i granskningen är att 
kontrollmiljön inom tekniska avdelningen baseras på ett stort mått av förtroende till personalen. Däremot 
är bedömning att ett stort förtroende bör kompletteras med effektiva kontroller av verksamheten i syfte 
att minska risker.

Revisionen önskar ett svar senast den 1 oktober 2017 angående vilka åtgärder som kommer att vidtas och 
när de kommer att vidtas.
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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 i granskningen är att kontrollmiljön inom tekniska avdelningen 
baseras på ett stort mått av förtroende till personalen. Däremot är bedömning att ett stort förtroende bör 
kompletteras med effektiva kontroller av verksamheten i syfte att minska risker. Bedömnigen är även att 
det är av vikt att det finns beslutade styrdokument som kommuniceras inom organisationen. I annat fall 
ses det som problematiskt för nämnden att vidta arbetsrättsliga åtgärder vid brist i efterlevnad. Av den 
anledningen görs bedömningen att det är en brist att det inte finns några dokumenterade regler för 
användning av fordon, verktyg samt lagerhållning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisonen samhällsbyggnadsnämnden att:
- Fastställa styrdokument för användning 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 

Tekniska avdelningen finner stöd för de påtalade bristerna vad gäller behov av styrande dokument för att 
stärka den interna kontrollen. Genom att lyfta in momenten även i den befintliga riskanalysen samt ta 
fram körjournal för poolbilen säkerställs den interna kontrollen. Avdelningen ser även 
förbättringsmöjligheter för att inköp i större uträckning ska ske med upphandlade leverantörer. 

 Styrdokument för användandet av fordon och verktyg
Styrdokument med riktlinjer för användningen av fordon under beredskapen finns redan 
framtagna. Styrdokument med riktlinjer för användandet av fordon och verktyg under all övrig tid 
kommer att tas fram under hösten 2017. Samverkan enligt FAS kommer att ske i den lokala 
samverkansgruppen – LOSAM.

 Komplettera befintlig riskanalys med interna processer och rutiner kopplade till intern kontroll
Risk- och sårbarhetsanalyser som görs för arbetsmiljö, risk för olyckor eller andra händelser 
kommer att kompletteras under 2018 med att även innefatta uppföljning av de interna 
processerna så att kontroll görs på att beslutade styrdokument och riktlinjerna följs. Samverkan 
enligt FAS kommer att ske i den lokala samverkansgruppen – LOSAM.

 Körjournal för den avdelningsgemensamma poolbilen
Tekniska avdelningen har idag en gemensam poolbil som kan bokas via ett bokningssystem av 
alla på avdelningen. Körjournal kommer under hösten 2017 att tas fram för poolbilen.

 Inköp genom upphandlade leverantörer
Granskningen som gjorts av inköpen har fokuserat på inköp av verktyg och handredskap. Vid 
djupare granskning av respektive faktura som ingått i revisonens granskning framkommer det att 
ett flertal av fakturorna är för inköp av varor som kommunen idag inte har någon upphandlad 
leverantör för. Tekniska avdelningen genomför många upphandlingar varje år, både inom 
investeringsprojekten men även för den löpande driftverksamheten. Målet är att alla inköp som 
görs ske med en upphandlad leverantör. Under hösten 2017 kommer avdelningen att förstärkas 
med en upphandlare som endast är avsedd att arbeta med tekniska avdelningens upphandlingar. 
Det innebär att en översyn över vilka ytterligare område det finns behov av att handla upp 
leverantörer för kommer att ses över samtidigt som kontrollen av att inköp görs från rätt 
leverantörer kommer att följas upp löpande.

Finansiering



Arbetet med att åtgärda synpunkterna i granskningsrapporten består av timkostnader för personal och 
kommer bekostas av tekniska avdelningen.

Checklista
Kryssar tjänstemannen i Ja, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till Ja Nej Ej aktuellt Om ja – följande beslutsunderlag

Är ärendet samverkat enligt FAS? ☐ ☒ ☐ Förhandling

Berör ärendet äldre? ☐ ☒ ☐ Yttrande från Pensionärsrådet

Berör ärendet personer med
funktionsnedsättning? ☐ ☒ ☐ Yttrande från Tillgänglighetsrådet 

Berör ärendet barn och unga? ☐ ☒  Om Nej, motivera Barnchecklistan
Berör endast rutiner och anställda på Tekniska avdelningen.

Teknik

Emilia Löfgren
Teknisk chef

Beslut skickas till:
Kommunens revisorer


