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Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport och genomförd granskning 
av kostnader för representation, resor och arvoden

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningschefen att i arbetet med 
internkontrollplan för 2016 föreslå kontrollpunkter som har risk- och väsentlighetsanalyserats med 
inriktning på representation, resor och arvoden samt att i övrigt avvakta kommunstyrelsens åtgärder 
med anledning av utförd revision innan ytterligare åtgärder vidtas.

Beslutsunderlag
Följebrev - Ystads kommuns revisorer med Revisionsrapport 2015 och skrivelse om genomförd 
granskning av kostnader för representation, resor och arvoden samt med rekommendationer till 
kommunstyrelsen och nämnderna, Hid SAM 2015.4841
Revisionsrapport 2015 - Granskning av kostnader för representation, resor och arvoden, Hid SAM 
2015.4844
Tjänsteskrivelse av Förvaltningschef Andreaz Strömgren den 23 december 2015

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens kostnader för 
representation, resor och arvoden. Revisionen anser att tillämpningen av riktlinjer som finns inom 
området måste säkerställas och riktlinjer samt rekommendationer inom området måste ses över och 
där det saknas tas fram. De rekommenderar kommunstyrelsen att ansvara för denna översyn och 
nämnderna uppmanas att överväga kontroller av uppföljning på exempelvis representation så att inte 
felaktig hantering förekommer.

Ärendebeskrivning
YE har på uppdrag av revisionen utfört en grundlig granskning av hanteringen på området. De flesta 
bristerna som noteras handlar om bristande tillämpning av riktlinjer, avsaknad av riktlinjer och 
rekommendationer och behov av översyn av de riktlinjer och rekommendationer som finns. Av den 
anledningen väljer revisionen att framförallt rekommendera kommunstyrelsen att vidta översyn och 
åtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden bör avvakta denna översyn innan ytterligare åtgärder vidtas.

Nämnderna granskas även i revisionsrapporten. Av de stickprovskontroller som utförts av 
verifikationer konstateras att det inte förekommer några avvikelser när det gäller hantering av 
attesträtten. Nämnden har sedan tidigare prioriterat detta som kontrollpunkt för 2015 och har i de 
första kontrollerna under året inte noterat några avvikelser. Endast mindre avvikelse konstateras i 
revisionsrapportens granskning av samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsnämnd: i två fall när det 



gäller angivandet av syfte med resa samt angivande av medverkande person och felaktig hantering av 
moms.

Nämnden bör säkerställa att kontrollpunkter införs i 2016 års kontrollplan enligt revisionens 
rekommendation. Först bör dock kontrollpunkterna risk- och väsentlighetsanalyseras så att punkter 
med hög risk och stora konsekvenser prioriteras. Förvaltningschefen bör få i uppdrag att utföra detta 
inom ramen för ordinarie förarbete inför nämndens beslut om internkontrollplan för 2016.
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