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Genomförd granskning av kostnader för representation, resor och arvoden 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens kostnader för 

representation, resor och arvoden.  

Sammanfattningsvis bör kommunstyrelsen säkerställa att de av kommunen uppsatta 

riktlinjerna efterlevs och att syfte och deltagarförteckning alltid tydlig framgår. Vidare bör 

kommunstyrelsen tillse att momshanteringen avseende representationskostnader stärks. 

Efter vår granskning kan vi även konstatera att hantering och arkivering av verifikat 

tillhörande reseräkningar behöver ses över. Det bör säkerställas att verifikaten arkiveras 

ordentligt och är tillgängliga i efterhand. 

Vi lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 

1. Arbetet med att ta fram en resepolicy behöver slutföras för att säkerställa att resor 
hanteras enhetligt hos samtliga nämnder. 

2. Riktlinjerna kring representation avseende inriktning och omfattning behöver 
förtydligas. 

3. Riktlinjer och rekommendationer avseende vilka konton som representation skall 
konteras på och vilka regler som gäller för momshanteringen behöver tydliggöras 
ytterligare för att begränsa felaktig kontering 

4. Ytterligare utbildning av berörd personal behöver utföras, där det tydliggörs vad som 
avses med representation, vid vilka tillfällen det förekommer samt hur fakturor 
innehållande flera olika kostnadstyper skall hanteras. 

5. Hantering och arkivering av verifikat tillhörande reseräkningar behöver ses över. 
6. Undersök om godkännandefunktionen mellan nämndsekreterare och vem som skall 

attestera behöver regleras i attestreglementet och eventuellt i delegationsordningen 
7. En rutin bör införas som säkerställer att intyg för förlorad arbetsinkomst aldrig är äldre 

än ett år vid utbetalningstillfället så att utbetalning inte sker på inaktuella siffror. 
 

 



  

 

 

Vi lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna:  

8. Överväg att implementera kontroller för uppföljning av hantering av exempelvis 
representation i intern kontrollplanen då felaktighantering kan få negativa 
konsekvenser och vara förtroendeskadande i förhållande till kommunens intressenter. 
 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas. För var och en av 

rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som 

kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas.  

 

Svar önskas senast 2016-02-28. 

 

 

På uppdrag av Ystads kommuns revisorer 
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Bo Lönnerblad Bruno Andersson 

Revisionens ordförande Revisionens vice ordförande 


