
 
      Revisionen  
 

 
Till kommunfullmäktige i Ystads kommun 

Revisionsberättelse för år 2019 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 
företag.  
 
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.  
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Revisionen har sedan 2017 följt och kommenterat socialnämndens underskott som 2017 var 
7,1 miljoner kronor, 2018 var 31,2 miljoner kronor och för 2019 24,5 miljoner kronor. Under 
2019 har revisionen haft fokus på att granska hur socialnämnden arbetat för att få budget i 
balans. Djupgranskning genomfördes under våren för att granska socialnämndens arbete för 
ekonomi i balans och under hösten genomförde revisionen löpande uppföljning. 
Granskningarna visar att det saknas ett systematiskt arbete med beloppssatta 
besparingsåtgärder, att åtgärderna inte har följts upp och att prioriterade områden visserligen 
utgår från kostnadsdrivande faktorer i förvaltningen, men det är inte tydligt när, och på vilket 
sätt, respektive åtgärd förväntas bidra till en budget i balans 2020 och hur uppföljning av 
indikatorer ska ange denna riktning. 
 
Vi vill understryka att vi ser med oro på kostnadsutvecklingen och det ej klarade balanskravet 
(2018: -2,0 mnkr och 2019: -5,4 mnkr).  Med anledning av de ökade kostnaderna ser revisionen 
att kommunstyrelsen inte har tagit ett tillräckligt ansvar för den löpande ekonomistyrningen och 
för framtagande av åtgärder för att få ekonomin i balans.  
 
Då kommunallagens 6 kap stipulerar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas 
verksamheter samt följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning 
har revisionen under året granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Slutsatserna i 
granskningen var att kommunstyrelsen delvis bedriver en ändamålsenlig uppsikt över 
nämnder, bolag och kommunalförbund. Dock visar granskningen att det saknas tydliga 
riktlinjer för nämndernas hantering av ekonomiska underskott, hur kommunstyrelsens 
uppföljning ska ske när nämnder redovisar underskott samt kommunstyrelsens verktyg inom 
ramen för uppsikten. Sammantaget finner revisionen att det finns skäl att rikta viss kritik mot 
kommunstyrelsen vad gäller deras hantering av socialnämndens underskott inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har stora 
positiva avvikelser mellan delårets prognos och utfallets resultat. 
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Revisorernas uttalande 
 
Vi riktar kritik mot kommunstyrelsen eftersom Ystads kommun inte heller för 2019 
uppnått det lagstadgade balanskravet. 
 
Vi riktar viss kritik mot kommunstyrelsen vad gäller brister i hanteringen av 
socialnämndens underskott inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Vi riktar anmärkning till socialnämnden på grund av brister i styrning och intern 
kontroll av ekonomi vilket resulterat i ett underskott på 24,5 miljoner kronor.  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelse och övriga nämnder i Ystads kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
 
Vi bedömer att styrelsens och övriga nämnders interna kontroll i huvudsak har varit 
tillräcklig. 
 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.   
 
Ansvarsprövning 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i  

- barn- och utbildningsnämnden,  
- gymnasienämnden 
- kulturnämnden, 
- socialnämnden, 
- samhällsbyggnadsnämnden, 
- myndighetsnämnden,  
- valnämnden,  
- krisledningsnämnden och 
- kommunstyrelsen. 

 
 
Revisorerna har inte granskat Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd och vi kan 
därmed inte uttala oss om ansvarsfriheten. 
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Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.  
 
Vi åberopar bifogad redogörelse och överlämnade rapporter. 
 
 
Bruno Andersson har inte deltagit i granskningen av myndighetsnämnden.  
 
 
 
Ystad 2020-04-02 
 
     
 
Bruno Andersson  Bo Lönnerblad Gunilla Björklund 
Ordförande Vice ordförande 
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Nicklas Ljungström Per Kristiansson Thomas Persson 
 
 
Signerat dokument finns i Revisorernas arkiv  

 
 
 
Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
 
Revisorernas redogörelse för år 2019 
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen  
Granskningsrapport SÖRF 
Granskningsrapport Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

 


