
Ystad kommun 
Uppföljningsgranskning 2017 

2018-12-19

Josefin Johansson och Anna Hammarsten, EY



Sida 2 Ystad Uppföljning 2017 

Den kommunala revisionens uppdrag är 

reglerat i kommunallagen och praxis för 

revisionens verksamhet framgår av god 

revisionssed. 

Av god revisionssed framgår att revisionen 

regelbundet ska följa upp genomförda 

granskningsinsatser. 

Detta kan ske genom dialog med nämnd 

eller styrelse, eller som särskild 

granskningsinsats. Resultatet av 

uppföljningarna ligger även till grund för 

riskanalys inför kommande 

revisionsplanering.   

Bakgrund 

Inledning 

Syfte 

Granskningens syfte är att bedöma om 

nämnder och styrelser har vidtagit 

tillräckliga åtgärder med anledning av 

bedömningar och rekommendationer i 

tidigare granskningar. Detta inkluderar 

även de åtgärder som nämnder och 

styrelser uppgett i sina svar till revisionen. 
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• Syftet var att granska om 

kommunstyrelsen hanterade frågor om 

kommunalt partistöd samt 

förtroendevaldas ersättning för förlorad 

arbetsinkomst på ett ändamålsenligt sätt. 

• Den sammanfattande bedömningen var 

att kommunstyrelsens hantering av 

kommunalt partistöd samt 

förtroendevaldas ersättning för förlorad 

arbetsinkomst inte var fullt ut 

ändamålsenlig. 

• Bedömningen grundades på att 

implementeringen av reglerna för det 

kommunala partistödet dröjde 2,5 år samt 

att bestämmelserna om ersättning för 

förlorad arbetsinkomst gav utrymme för 

fria tolkningar. Det hade inte upprättats 

rutiner för hur nämnderna hanterat frågan 

om ersättning för förlorad arbetsinkomst, 

vilket kan medföra att ersättningar 

hanteras olika beroende på det politiska 

uppdraget. 

Sammanfattning  Rekommendationer 

Kommunstyrelsen 

►Säkerställa att bestämmelserna om 

ersättning för förlorad arbetsinkomst är 

tydliga så att tolkningsutrymmet 

minimeras. 

►Besluta om att uppgifter om 

arbetsinkomst ska uppdateras minst en 

gång per år samt besluta om påföljder 

om intyg inte lämnas in. 

►Fastställa påföljder för försenade eller 

ofullständiga redovisningar av 

partistödet.  

►Säkerställa en tillräcklig intern kontroll av 

ersättningar för förlorad arbetsinkomst. 

►Säkerställa kontroll av att partistödet 

redovisas korrekt och transparent. 

Granskning av hantering av partistöd och 

förtroendevaldas ersättning för förlorad arbetsinkomst 
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• Nya bestämmelser, ”Arvoden och ersättningar till 

förtroendevald ” , gäller fr.o.m. 1 januari 2019 (KF 

2018/ §100). I bestämmelserna tydliggörs kraven 

för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Bl.a. 

framgår krav på att uppgifter om inkomst ska 

lämnas in minst en gång om året och när 

förändring sker. Det finns även krav på att intyg 

från arbetsgivare ska lämnas fortlöpande per 

månad eller per sammanträde/förrättning. Om 

intyg inte lämnas in uteblir ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

• Nya bestämmelser avseende riktlinjer för partistöd 

trädde i kraft den 1 sep 2018 (KF 2018/ §114). I 

bestämmelserna fastställs påföljder för försenade 

redovisningar i form av utebliven betalning, samt 

påföljder av ofullständiga redovisningar.

• Granskning av de ifyllda uppgifterna på 

ansökningsblanketten avseende partistödet 

genomförs av kommunkansliet löpande när 

ansökan inkommer till kommunen. 

• Under 2018 har det inte genomförts någon intern 

kontroll avseende ersättningar för förlorad 

arbetsinkomst. Granskaren har inte erhållit något 

underlag för att tydliggöra om risken funnits med i 

samband med risk- och väsentlighetsanalysen.  

Iakttagelser Bedömning  

Vår övergripande bedömning är att 

kommunstyrelsen beaktat alla av 

revisorernas rekommendationer förutom en 

rekommendation. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen 

fortfarande kan stärka den interna 

kontrollen av ersättningar för förlorad 

arbetsinkomst. Riskerna kopplade till 

förlorad arbetsinkomst bör enligt vår 

bedömning i alla fall beaktas inom ramen 

för kommunstyrelsens risk- och 

väsentlighetsanalys. 

Uppföljande iakttagelser och bedömning 
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• Syftet med granskningen var att bedöma 

kommunstyrelsens arbete avseende 

informationssäkerhet. 

• Den sammanfattande bedömningen var 

att kommunstyrelsen i viktiga delar 

behövde vidareutveckla 

informationssäkerhetsarbetet.

• Granskningen har skett av hur 

kommunstyrelsen följer och leder 

informationssäkerhetsarbetet. Inom 

ramen för granskningen bedömdes ett 

antal olika kontrollpunkter fördelade på 

de olika momenten kontrollmiljö, 

riskanalys, kontrollaktiviteter, 

information/kommunikation och 

utvärdering/uppföljning. 

• Bedömningen grundades på iakttagelser 

gjorda utifrån intervjuer och 

dokumentationsstudier. 

Sammanfattning  Rekommendationer 

Kommunstyrelsen 

►Anta informationssäkerhetspolicy och 

utse ansvariga och samordnare. 

►Säkerställ att ansvariga nämnder vidtar 

nödvändiga åtgärder och tillskjuter 

tillräckliga resurser för att klassificera de 

system som ligger under nämndernas 

område. 

►Säkerställ att ansvariga tjänstemän har 

en ändamålsenlig kommunikation 

avseende informationssäkerhetsarbetet. 

►Upprätta och implementera riskanalyser 

avseende informationssäkerhetsarbetet. 

►Att styrelsen leder och utvärderar 

kommunens 

informationssäkerhetsarbete. 

Barn- och utbildningsnämnden 

►Säkerställ att informationssäkerheten är 

betryggande inom skolans område. 

Granskning av informationssäkerhet
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Kommunstyrelsen 

• Kommunfullmäktige beslutade den 14 

juni 2017 att anta en 

informationssäkerhetspolicy (KF 

2017/§102) för kommunen. Policyn 

beskriver de övergripande principer som 

ska gälla för 

informationssäkerhetsarbetet i 

kommunen och hur arbetet ska 

organiseras. Det framgår även vilka som 

utsetts ansvariga och samordnare.

• Policyn är ännu inte verkställd fullt ut, på 

grund av arbetet med GDPR. 

Barn- och utbildningsnämnden 

• För att trygga informationssäkerheten 

inom skolans område används ett 

inloggningssystem som heter Vklass, där 

personal och vårdnadshavare har 

möjlighet att logga in via bank-ID för att 

komma åt t.ex. IUP (individuell 

utvecklingsplan). 

Iakttagelser 

Uppföljande iakttagelser och bedömning  

Bedömning  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör 

stärka sin styrning ytterligare med hänvisning till 

de fyra sista rekommendationer från 2017 års 

granskning:

►Säkerställ att ansvariga nämnder vidtar 

nödvändiga åtgärder och tillskjuter tillräckliga 

resurser för att klassificera de system som 

ligger under nämndernas område. 

►Säkerställ att ansvariga tjänstemän har en 

ändamålsenlig kommunikation avseende 

informationssäkerhetsarbetet. 

►Upprätta och implementera riskanalyser 

avseende informationssäkerhetsarbetet. 

►Att styrelsen leder och utvärderar 

kommunens informationssäkerhetsarbete. 

Vår bedömning är att barn- och 

utbildningsnämnden beaktat revisorernas 

rekommendation från 2017 års 

revisionsgranskning. 
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• Syftet med granskningen var att bedöma 

om arbetet med intern kontroll var 

ändamålsenligt. 

• Den sammanfattande bedömningen var 

att arbetet med intern kontroll behövde 

utvecklas. Brister fanns vad gällde 

dokumentation av genomförda kontroller 

samt uppföljning av arbetet. 

• Bedömningen grundades på att det till 

stora delar saknades dokumentation 

kring genomförda kontroller och till vissa 

delar var inte kontrollerna genomförda 

enligt plan. Samtliga nämnder och 

kommunstyrelsen upprättade 

dokumenterade risk- och 

väsentlighetsanalyser, men det fanns 

utrymme för förbättringar. 

Sammanfattning  Rekommendationer 

Kommunstyrelsen 

►Utöka uppföljningen av nämndernas 

intern kontrollarbete. 

►Upprätta riktlinjer för dokumentation av 

genomförda kontrollmoment och 

säkerställa efterlevnad. 

Socialnämnden 

►Tillse att det genomförs en utökad risk-

och väsentlighetsanalys, inkl. 

framtagande av en s.k. bruttorisklista. 

Kommunstyrelsen samt nämnderna 

►Stärka sin bevakning av intern 

kontrollarbetet under året så att kontroller 

sker kontinuerligt enligt fastställd 

internkontrollplan samt att 

återrapportering av genomförda kontroller 

sker. 

►Se över utbildningsbehovet bland 

tjänstemän och förtroendevalda. 

Granskning av intern kontroll 
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Kommunstyrelsen 

• Efter genomförd granskning skickades 

anvisningar avseende intern kontroll ut till 

respektive förvaltningschef. I anvisningarna 

anges också att samtliga nämnder ska 

lämna in en fastställd risk- och 

väsentlighetsanalys samt intern 

kontrollplan 2018 i samband med 

tertialbokslutet per 30 april. Samtliga har 

lämnat in. 

• Anvisningarna anger även att uppföljning 

avseende intern kontroll ska genomföras 

per 31 augusti (delårsbokslut) utifrån hur 

arbetet fortlöpt under året. Samtliga 

nämnder har lämnat in.

• Intern kontrollarbetet är från och med 

hösten 2018 digitaliserat i systemet 

Stratsys. 

• Under hösten 2018 pågår en revidering av 

reglementet som avser intern kontroll. 

Iakttagelser   Iakttagelser  

Socialnämnden 

• Under våren 2018 togs en bruttorisklista fram av 

ledningsgruppen på förvaltningen. 

• Det pågår en revidering av denna för att dels 

följa upp tidigare identifierade risker samt för att 

ha ett aktuellt material att utgå ifrån när det ska 

föreslås åtgärder i internkontrollplanen för 2019. 

Kommunstyrelsen samt nämnderna

• Det finns kommungemensamma mallar för 

internkontrollplaner, riskanalyser och 

uppföljning. 

• Uppföljning görs numera i samband med 

tertialbokslut per 31 augusti samt för 

helårsuppföljning. 

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

• Kommunens ekonomiavdelning har arrangerat 

och bjudit in samtliga berörda tjänstemän till en 

utbildning/inspirationsföreläsning om intern 

kontroll den 12 december 2018. 

• Kulturnämnden, barn- och utbildningsnämnden 

samt gymnasienämnden har även haft en 

utbildningsdag för ledamöter under våren 2018 

avseende risk-och väsentlighetsanalys i arbetet 

med intern kontroll. 

Uppföljande iakttagelser  
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Vår bedömning är att kommunstyrelsen och 

nämnderna beaktat revisorernas 

rekommendationer från 2017 års 

revisionsgranskning. 

Bedömning   

Uppföljande bedömning   
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• Syftet med granskningen var att bedöma 

om kommunstyrelsen och nämnderna 

har säkerställt att målstyrningen 

utformas på ett sätt som bidrar till 

måluppfyllelse. 

• Den sammanfattande bedömningen var 

att det fanns utvecklingsområden 

gällande målstyrningsarbetet. 

• Bedömningen grundades på att delar av 

processen behövde tydliggöras och att 

samordningen och stödet till nämnderna 

behövde förbättras. Det 

uppmärksammades även behov av att 

involvera berörda i en dialog kring 

målstyrningens syfte och arbeta med att 

definiera termer och tydliggöra 

delprocesser. 

Sammanfattning  Rekommendationer 

Kommunstyrelsen

►Säkerställa att antagna styrdokument 

följs eller föreslå förändringar till 

kommunfullmäktige. 

►Se över mål- och resultatstyrningen med 

fokus på att resultatuppföljningen blir 

tydligare och omfattar alla mål. 

Granskning av kommunens mål- och 

resultatstyrning  
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• STRATSAM-gruppen, bestående av 

förvaltningschefer, personalchef och 

ekonomichef, har under vår och höst 2018 

haft diskussioner utifrån de 

rekommendationer som lämnades i 

revisonsgranskningen. 

• Diskussionerna i gruppen har fokuserat på 

att minimera antalet strategiska mål, 

bestämma att målen blir mer 

verksamhetsspecifika samt att de kopplas 

samman med befintliga styrdokument. 

• Förslag till politiken ska genomföras efter 

valet under hösten 2018. Vid 

uppföljningstillfället har detta ännu inte 

presenterats.

Iakttagelser   Bedömning   

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och 

nämnderna i stort har beaktat revisorernas 

rekommendationer från 2017 års 

granskning. Vi kan konstatera att 

förvaltningarna har påbörjat ett arbete, men 

att det fortfarande kvarstår arbete på 

politisk nivå.

Uppföljande iakttagelser och bedömning  
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• Syftet med granskningen var att granska 

den långsiktiga planeringen för den 

demografiska tillväxten. 

• Den sammanfattande bedömningen var 

att lokalutbyggnaden inte motsvarade 

den demografiska tillväxttakten inom 

kommunen. 

• Bedömningen grundades på den 

dåvarande investeringsprocessen som 

inte var utformad på ett sådant sätt att 

den säkerställde utbyggnad av lokaler i 

nödvändig takt. Därtill har samverkan 

mellan kommunstyrelsen samt 

facknämnderna inte varit tillräcklig under 

2017. Det var en svaghet för 

lokalförsörjningsprocessen att det inte 

funnits en funktion med särskilt ansvar för 

sammanhållningen av lokalplaneringen 

mot bakgrund av kommunens höga 

expansionstakt. 

Sammanfattning  Rekommendationer 

Kommunstyrelsen 

►Säkerställa att det inom ramen för 

investeringsprocessen finns de 

nödvändiga förutsättningarna för en 

ändamålsenlig utbyggnadstakt av 

lokalbeståndet. 

►Utvärdera vilka personella resurser som 

krävs för en ändamålsenlig 

lokalförsörjningsprocess. 

►Formalisera lokalplaneringsgrupperna.  

Barn- och utbildningsnämnden 

►Tydligare koppla 

lokalförsörjningsbehoven till den 

demografiska prognosen. 

Granskning av kommunens långsiktiga 

planering för den demografiska tillväxten 
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Kommunstyrelsen 

• En utvärdering av de nuvarande riktlinjerna 

påbörjades under 2017 men kunde, av 

praktiska skäl, inte slutföras. Arbetet har 

återupptagits med målsättningen att ett 

förslag till reviderade riktlinjer ska 

färdigställas under hösten 2018. Enligt 

uppgift kan färdigställandet dock dra ut 

ytterligare.

• En genomlysning av personella resurser 

har gjorts och bedömningen är att en 

gemensam lokalstrateg för förvaltningarna 

är nödvändigt för att hålla ihop arbetet med 

lokalförsörjningsbehovet. Det saknas dock 

för närvarande ekonomiska medel för att 

kunna tillsätta en sådan resurs. 

• Det saknas fortfarande en 

uppdragsbeskrivning över vilka som ingår i 

lokalplaneringsgrupperna samt vilket 

uppdrag och ansvar de har i förhållande till 

förvaltningarna. 

Iakttagelser   Iakttagelser   

Barn- och utbildningsnämnden 

• I augusti 2018 inrättades en ny tjänst 

med uppdrag att bland annat 

lokalplanera utifrån demografi. 

• Samtidigt avsattes en halvdag där 

nämnden arbetade med strategier för den 

kort- och långsiktiga planeringen av 

lokalbehoven i verksamheterna. 

Uppföljande iakttagelser 
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Kommunstyrelsen 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen till 

viss del beaktat revisorernas 

rekommendationer i samband med 

granskningen 2017. Vi bedömer att arbete 

fortfarande kvarstår gällande formalisering 

av lokalplaneringsgrupper, samt att det 

fortfarande finns utrymme att säkerställa 

nödvändiga förutsättningar för en 

ändamålsenlig utbyggnadstakt av 

lokalbeståndet.

Bedömning   Bedömning 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vår bedömning är att barn- och 

utbildningsnämnden beaktat revisorernas 

rekommendation från 2017 års 

revisionsgranskning. 

Uppföljande bedömning 
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• Syftet med granskningen var att bedöma 

samhällsbyggnadsnämndens rutiner och 

kontroller kring lagerhållning och 

fordonshantering vid tekniska avdelningen. 

• Den sammanfattande bedömningen var att 

kontrollmiljön inom 

samhällsbyggnadsnämndens tekniska 

avdelningen 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. 

• Bedömningen grundades på att det var av vikt 

att det fanns beslutade styrdokument som 

kommuniceras inom organisationen. Det sågs 

som problematiskt för nämnden att vidta 

arbetsrättsliga åtgärder vid brister i 

efterlevnad. Därav bedömdes det som en 

brist att det inte fanns några dokumenterade 

regler för användningen av fordon, verktyg 

samt lagerhållning. Vidare bedömdes det som 

angeläget att nämnden säkerställde att inköp i 

första hand skulle ske genom 

ramavtalsleverantörer. 

Sammanfattning  

Granskning av styrning, uppföljning och intern 
kontroll avseende tekniska avdelningen 

Rekommendationer 

Samhällsbyggnadsnämnden 

►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 körjournaler för den 

avdelningsgemensamma poolbilen. 

►Säkerställa att inköp sker genom 

upphandlade ramavtalsleverantörer. 



Sida 16 Ystad Uppföljning 2017 

• Under hösten 2017 togs det fram ett 

styrdokument för användning av fordon och 

verktyg. Riktlinjerna har informerats i den 

lokala samverkansgruppen samt på APT-

möten. Riktlinjerna är inget politiskt beslut 

utan är fattat inom avdelningen och 

förankrad i den lokala samverkansgruppen. 

• Riskanalysen har kompletterats och 

innehåller numera även riskområdena 

ekonomi, personal och organisation. 

• Körjournaler är framtaget för både 

poolbilen och för respektive medarbetare 

som kör med egen bil i tjänsten. 

• Nämnden ska tillsätta en tjänst som ska 

arbeta med tekniska avdelningens 

upphandlingar. Det saknas för närvarande 

ekonomiska medel för att kunna tillsätta 

denna tjänst. 

Iakttagelser   Bedömning   

Vår bedömning är att 

samhällsbyggnadsnämnden beaktat 

revisorernas rekommendationer från 2017 

års revisionsgranskning. 

Uppföljande iakttagelser och bedömning  
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► Kommundirektör 

► Enhetschef för kansli- och utvecklingsstaben, Social omsorg 

► Förvaltningssekreterare, Kultur och utbildning 

► Teknisk chef, tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

► Samhällsbyggnadschef och myndighetsnämnd 

► Enhetschef överförmyndarnämnden 

Ystad Uppföljning 2017 

Medverkande funktioner
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Ystad kommun den 19 december 2018


