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l-i and lägga re:

Jessica Fredson
Di rek (telefon:

0411-577190
E-postadress:

jessica. fredson@ystad. se

Svar ang genomförd granskning av de kommunala bolagens kostnader for
representation och resor samt verkställande direktörens kostnader

EY har på uppdrag av lekmannarevisorerna granskat de kommunala bolagens kostnader för representation
och resor samt verkställande direktörens kostnader.

Identifierade förbättringsområden/rekommendationer generellt och för Ystad Energis räkning
l. Ytornet AB behöver arbeta fram en resepolicy och en policy för representation som kan antas av

samtliga bolag.
2. VD-kostnader i Ystad Energi AB attesteras huvudsakligen av bolagets ekonomichef. Revisionens

bedömning var att för att stärka den interna kontrollen så bör bolagets styrelseordförande attestera VD-
kostnaderna.

3. Generellt för alla är att ytterligare utbildning av berörd personal bör utföras, där det tydliggörs vad som
avses med representationen, vid vilka tillfällen det förekommer samt hur fakturor innehållande flera
olika kostnadstyper skall hanteras.

4. Generellt för alla är att momshantering i samband med representationskostnader bör stärkas.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas och när dessa kommer att vidtas. Svar
önskas senast 2016-02-18.

Svar från Ystad Energi AB
l Dä framtagen resepolicy och policy för representation finns framtagen av Ytornet kommer Ystad Energis

styrelse att anta denna.
2. VD-kostnader i Ystad Energi AB kommer framgent att attesteras av styrelseordföranden, detta sker från

och med 2016-01-O l.
3. Utbildning är inbokad 2016-01-29 för ekonomiassistent ang vad som avses med representationen, vid

vilka tillfällen det förekommer samt hur fakturor innehållande flera olika kostnadstyper skall hanteras.
4. Utbildning är inbokad 2016-01-29 för ekonomiassistent för momshantering i samband med

representationskostnader.

Med vänlig hälsning

Yst^d ̂ nej-gi AB

,̂ 71
Martin Andersson

Styrelseordförande
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