
 Granskningsrapport 2016 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 April 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ystads kommun 
Uppföljning av 2015 års granskningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 

Innehåll 
 

1. Sammanfattning ......................................................................................................... 2 

2. Inledning ..................................................................................................................... 3 

2.1. Bakgrund och syfte.................................................................................................. 3 
2.2. Genomförande och avgränsning ............................................................................. 3 

3. Granskningsresultat .................................................................................................. 4 

3.1. Utbyggnad av öppet stadsnät .................................................................................. 4 
3.2. Kommunens arbete med bemötande, tillgänglighet och värdegrund ....................... 4 
3.3. Kostnader för representation, resor och arvoden ..................................................... 6 
3.4. Verksamhets- och ekonomistyrning inom socialnämndens område ......................... 8 
3.5. Ansvarsfördelning mellan SÖSK och kommunstyrelsen gällande hantering av 
yttrande och skrivelser ....................................................................................................... 9 
3.6. Styrning och uppföljning av hemtjänsten ................................................................10 

4. Sammanfattande bedömning ...................................................................................12 

5. Källförteckning ..........................................................................................................14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

2 

1. Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att genomföra en uppföljning av de sex 
granskningar som genomfördes 2015: 

 Utbyggnad av öppet stadsnät 
 Kommunens arbete med bemötande, tillgänglighet och värdegrund 
 Kostnader för representation, resor och arvoden  
 Verksamhets- och ekonomistyrning inom socialnämndens område 
 Ansvarsfördelning mellan SÖSK och kommunstyrelsen gällande hantering av yttrande 

och skrivelser 
 Styrning och uppföljning av hemtjänsten 

Syftet med granskningen är att följa upp om och på vilket sätt de synpunkter och iakttagelser 
som gjordes i granskningsrapporterna har beaktats av kommunstyrelsen samt berörda 
nämnder och bolag.  

Vår sammanfattande bedömning är att många av de rekommendationer som revisionen 
lämnat till såväl kommunstyrelse och nämnder som till kommunala bolag har beaktats och 
ändamålsenliga åtgärder har vidtagits. Det kvarstår dock ett antal områden där revisionen 
menar att arbetet inte framskridit fullt ut i enlighet med de bedömningar och rekommendationer 
som lämnats. Ett sådant område avser ändamålsenligheten i ekonomi- och 
verksamhetsstyrningen inom socialnämndens område. Vi bedömer här att nämnden inte 
agerat för att ta del av arbetet med implementeringen av kvalitetsledningssystemet. Det 
saknas även en långsiktig strategi för att nå en ekonomi i balans 

Den sammanfattande bedömningen inom respektive granskningsområde framgår av kapitel 
fem.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund och syfte 

De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att genomföra en uppföljning av de sex 
granskningar som genomfördes 2015: 

 Utbyggnad av öppet stadsnät 
 Kommunens arbete med bemötande, tillgänglighet och värdegrund 
 Kostnader för representation, resor och arvoden  
 Verksamhets- och ekonomistyrning inom socialnämndens område 
 Ansvarsfördelning mellan SÖSK och kommunstyrelsen gällande hantering av yttrande 

och skrivelser 
 Styrning och uppföljning av hemtjänsten 

Syftet med granskningen är att följa upp om och på vilket sätt de synpunkter och iakttagelser 
som gjordes i granskningsrapporterna har beaktats av kommunstyrelsen samt berörda 
nämnder och bolag.  

2.2. Genomförande och avgränsning 

Uppföljningen är genomförd genom att frågeställningar skickats till förvaltningschef inom 
respektive ansvarsområde. Avstämning har därefter gjorts via e-post. Uppföljningen avser de 
synpunkter och iakttagelser som lämnats i nämnda granskningsrapporter. 

I avsnitten med granskningsresultat återges först en sammanfattning av de synpunkter som 
framkom i respektive granskningsrapport. Efter sammanfattningen följer våra iakttagelser 
utifrån de svar som lämnats i samband med uppföljningen samt våra bedömningar. 
Bedömningarna har sin utgångspunkt i de svar som framkommit vid uppföljningsgranskningen. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Utbyggnad av öppet stadsnät 

3.1.1. Sammanfattning från 2015 års granskning 

Granskningens syfte var att bedöma huruvida utbyggnaden av öppet stadsnät sker 
ändamålsenligt och utifrån fastställa villkor. Den sammanfattande bedömningen var att 
utbyggnaden sker ändamålsenligt utifrån fastställda styrdokument och prislistor. Det 
bedömdes dock att Ystad Energi AB bör säkerställa att samtliga potentiella kunder får likvärdig 
information om anslutningsavgifter och möjligheten till samförläggning genom 
gruppanslutning. Följande rekommendationer lämnades till Ystad Energi AB: 

► Att säkerställa att potentiella kunder likvärdigt informeras om möjligheten att anslutas till 
det öppna stadsnätet genom gruppanslutning. 

► Att beakta de risker som är förenade med höga initiala intäkter samt att säkerställa att 
självkostnadsprincipen uppfylls. Vi rekommenderar även Ystad Energi AB att uppdatera 
de långsiktiga ekonomiska kalkylerna för utbyggnaden av öppet stadsnät. 

► Att inkludera öppet stadsnät som separat kontrollmoment med tillhörande kontrollmål i den 
interna kontrollplanen. 

3.1.2. Iakttagelser 

Enligt VD för Ystad Energi AB finns information och prislista på bolagets hemsida. 
Informationen på hemsidan är reviderad sedan maj 2015. Information till kunder behandlas 
även muntligt på stormöten. Vidare genomförs en långsiktig ekonomisk kalkyl med jämna 
mellanrum. Den nuvarande kalkylen är genomförd till och med 2016 med en indikation på 
utveckling till och med 2025.  

Enligt uppgift ingår öppet stadsnät i den interna kontrollen. Uppföljning genomförs 10 gånger 
per år, då bland annat utfall gentemot budget kontrolleras i förhållande till antal anslutningar. 
VD för Ystad Energi AB uppger att öppet stadsnät är den minsta delen av bolagets 
verksamheter och att elnät och fjärrvärme utgör en väsentligt större del. Därför har 
bedömningen gjorts att det inte finns behov av att specifikt lyfta öppet stadsnät i den interna 
kontrollplanen.  

3.1.3. Bedömning 

Vi konstaterar genom uppföljningen att Ystad Energi AB uppdaterat och tydliggjort 
informationen på hemsidan på ett tillfredställande sätt. Vidare ser vi positivt på den nya 
långsiktiga kalkyl som har tagits fram. Sammantaget bedömer vi att bolaget tagit till sig av 
revisorernas rekommendationer från 2015 års granskning. Vi vill dock understryka vikten av 
ett fortsatt arbete för att säkerställa kommunallagens självkostnads- och likvärdighetsprincip.  

3.2. Kommunens arbete med bemötande, tillgänglighet och värdegrund 

3.2.1. Sammanfattning från 2015 års granskning 

Granskningens övergripande syfte var att klargöra huruvida kommunstyrelsen och nämnderna 
tillförsäkrar medborgarna ett gott bemötande och en god tillgänglighet, samt att klargöra vilket 
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värdegrundsarbete som bedrivs och vad som kvarstår att utveckla. Utifrån granskningen 
bedömdes att det fanns nämnds- och förvaltningsspecifika initiativ som syftar till att utveckla 
verksamheterna med syfte på bemötande, tillgänglighet och värdegrund men att det saknas 
kommungemensamma styrande dokument. Kommunstyrelsen bedömdes inte i tillräcklig 
utsträckning ha tagit ansvar för att leda, följa upp och synkronisera kommunens 
värdegrundsrelaterade arbete. Med bakgrund av detta lämnades kommunstyrelsen följande 
rekommendationer: 

► Undersöka behovet av åtgärder för att säkerställa en likvärdig och ändamålsenlig hantering 
av medborgarförslag.  

► Ta initiativ till en Nämndövergripande inventering, värdering och kunskapsspridning kring 
pågående initiativ inom de aktuella områdena för granskning. 

► Tillse att det sker återkommande uppföljningar av kommunens status vad gäller frågor som 
tillgänglighet, delaktighet och bemötande, och att dessa uppföljningar blir föremål för 
analys och systematiskt förbättringsarbete. 

► Tydliggöra sin ambitionsnivå och sitt syfte när det gäller ett fortsatt kommungemensamt 
värdegrundsarbete. Styrelsen bör utifrån detta lämna sin förvaltning ett tydligt och tidssatt 
uppdrag. 

► Inventera kommunens olika former för synpunkts- och klagomålshantering, och undersöka 
i vilken mån ett kommungemensamt system vore ändamålsenligt att implementera. 

3.2.2. Iakttagelser 

Enligt kommundirektör har förvaltningen ledning och utveckling (kommunledningskontoret) i 
samarbete med övriga förvaltningar utrett de föreslagna förbättringsområdena som lämnades 
i revisorernas granskning. Förbättringsområdena har sammanställts i en åtgärdsplan vilken 
beslutades av kommunstyrelsen i januari 2017. Arbetet har pågått under 2016 och fortskrider 
under 2017 enligt följande:  

► En likvärdig och ändamålsenlig hantering av medborgarförslag. En ny förenklad process 
för medborgarinitiativ ska finnas parallellt med möjligheten att lämna medborgarförslag, 
båda möjligheterna ska finnas tillgängliga på hemsidan. Nämndsekreterarna involveras för 
att hitta en ändamålsenlig modell för uppföljning. I detta arbete kvarstår att uppdatera 
informationen på kommunens hemsida.  

► Nämndövergripande inventering, värdering och kunskapsspridning. Målet var initialt att 
förvaltningschefsgruppen skulle behandla detta under första halvåret 2016. Uppdraget 
kvarstår dock och kommer ges utökad tid under 2017.  

► Uppföljning av kommunens status gällande tillgänglighet, delaktighet och bemötande. 
Ystad har under 2016 medverkat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Resultaten har 
redovisats för kommunstyrelsen, som därefter gett nämnderna i uppdrag att ta del av 
resultatet och vidta behövliga åtgärder. Kommunen avser att även fortsättningsvis delta i 
undersökningen. 

► Värdegrundsarbete. Första steget i detta arbete inleddes under hösten 2016 och fortsätter 
under våren 2017. En arbetsgrupp bestående av två personer från varje förvaltning samt 
processledare träffas vid sex tillfällen. Arbetsgruppen kommer behandla frågan ”Hur ser 
värdegrunden ut för beteenden och handlingar i vårt dagliga arbete i Ystads kommun?”. 
Utöver detta har varje förvaltning en referensgrupp, bestående av medarbetare, för att 
bättre kunna förankra arbetet. Referensgruppen kommer att ge feedback på det innehåll 
som arbetsgruppen producerar, vilket sedan behandlas i arbetsgruppen. Första steget i 
värdegrundsarbetet ska avslutas under sommaren 2017. Steg två inleds därefter under 
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hösten 2017, vilket kommer fokusera på att implementera värdegrundsarbetet i 
organisationen. Tillvägagångssättet är under bearbetning.  

► Inventering av synpunkts- och klagomålshantering. Arbetet har inte slutförförts under 2016. 
Ambitionen är att integrera detta arbete med uppföljning och åtgärder som vidtas med 
anledning av de resultat som redovisats vid KKiK. Arbetet bedöms därför kunna 
genomföras under 2017.  

3.2.3. Bedömning 

Utifrån iakttagelserna kan vi konstatera att kommunstyrelsen upprättat en handlingsplan i 
enlighet med rekommendationerna. Vi noterar dock att flera delar ännu inte är genomförda. Vi 
menar därför att kommunstyrelsen inte agerat tillräckligt aktivt för att styra värdegrundsarbetet. 
Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen delvis tagit till sig av revisorernas 
rekommendationer.  

3.3. Kostnader för representation, resor och arvoden 

3.3.1. Sammanfattning från 2015 års granskning 

Syftet med granskningen var att bedöma huruvida kommunstyrelse och nämnder har en 
tillräcklig intern kontroll avseende representation, resor samt arvoden. Sammanfattningsvis 
bedömdes att kommunstyrelsen bör säkerställa att de av kommunfullmäktige uppsatta 
riktlinjerna efterlevs och att syfte och deltagarförteckning alltid tydligt framgår. Vidare bör även 
kommunstyrelsen tillse att momshanteringen avseende representationskostnader stärks. Det 
konstaterades även i granskningen att kommunens hantering och arkivering av verifikat 
tillhörande reseräkningar behöver ses över. Följande rekommendationer lämnades 
kommunstyrelsen:  

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

► Riktlinjerna kring representation avseende inriktning och omfattning behöver förtydligas. 

► 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 

► 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. 

► Hantering och arkivering av verifikat tillhörande reseräkningar behöver ses över. 

► Undersök om godkännandefunktionen mellan nämndsekreterare och vem som skall 
attestera behöver regleras i attestreglementet och eventuellt i delegationsordningen 

 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. 

 
Följande rekommendation lämnades till både kommunstyrelsen och nämnder: 

► 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. 
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3.3.2. Iakttagelser 

Enligt ekonomichef för ledning och utveckling har ett utkast till resepolicy och riktlinjer kring 
representation tagits fram av en arbetsgrupp. Policyn behandlar även riktlinjer för vilka konton 
som representation ska konteras på samt regler för momshantering. Efter föredragning för 
kommundirektör och berörda ledningsgrupper konstaterades att det fanns behov av viss 
revidering och komplettering. Ambitionen är att policy och riktlinjer ska behandlas politiskt 
under första halvåret 2017. Därefter kommer berörd personal utbildas i enlighet med den nya 
policyn. Avseende hantering och arkivering av reseräkningar finns enligt ekonomichef en 
funktion i HR-systemet, där ändamål med resan måste anges. Detta lagras sedan i 
lönesystemet. I de fall pappersexemplar inkommer arkiveras dessa i 10 år.  

Enligt uppgift ska icke-protokollförda förrättningar attesteras av respektive nämndordförande 
eller vice ordförande. Ekonomichef för ledning och utveckling uppger att detta är reglerat i 
kommunfullmäktiges bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, daterat 2014-05-15. 
Detta föranleder att inget ytterligare regelverk erfordras. I fråga om protokollförda förrättningar 
är det justeringen av protokollet som är att betrakta som attest. Nämndsekreterarna har i 
uppdrag att registrera attesterade uppgifter i lönesystemet. För gymnasienämnden och barn- 
och utbildningsnämnden gäller dock att blanketten skickas till administrativa assistenter enligt 
förvaltningssekreterare.  

Vidare har en ny rutin införts under 2017, där ansvarig för förtroendemannasystemet i januari 
månad skickar ut en blankett gällande intyg för förlorad arbetstjänst. Blanketten går ut till 
samtliga förtroendevalda för uppdatering av aktuell årsinkomst och skickas sedan över till 
löneenheten för registrering.  

Enligt ekonomichef för ledning och utveckling har kommunstyrelsen utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys för 2017 beslutat att ta med ett kontrollmoment; risk för felaktig hantering 
av moms och bristfälliga underlag i samband med representation. Kontrollen omfattar alla 
förvaltningar och kommer att genomföras genom stickprov vid varje tertial.  

Förvaltningschef för social omsorg uppger att en riskbedömning har genomförts inom området 
för representation. Det har inte upptagits i den interna kontrollplanen, då förvaltningens 
bedömning är att risken för felaktig hantering är låg.  

Myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutade båda under december 2015 
att uppdra åt den gemsamma förvaltningschefen att föreslå kontrollpunkter som har risk- och 
väsentlighetsanalyserats med inriktning på representation, resor och arvoden inför 2016 års 
interna kontrollplaner. Enligt samhällsbyggnadschefen bedömdes risken som låg utifrån risk- 
och väsentligenhetsanalysen eftersom förvaltningen har rutiner på plats. Därför ingick punkten 
inte i intern kontrollplan för 2016. Förvaltningen inväntar även kommunens gemensamma 
representationspolicy. 

Enligt förvaltningschef för kultur och utbildning har en risk- och väsentlighetsanalys genomförs 
för respektive nämnd; gymnasienämnden, kulturnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
Resor och representation bedömdes för alla nämnder som en 4a vilket innebär att 
verksamheterna ska hålla momentet under uppsikt, att det ständigt behöver hållas aktuellt och 
medför en obligatorisk uppföljning för 2016. Kulturchefen har lyft och bevakat momentet i 
ledningsgruppen. Utbildningschefen ansvarade inom gymnasienämndens område för att 
genomföra stickprov av verifikationer och fakturaunderlag. Kontrollen för barn- och utbildning 
genomfördes av utbildningschefer och chef för fritid och hälsa. Återrapportering av intern 
kontroll till respektive nämnd skedde under januari och februari 2017 enligt förvaltningschef.  

Ordförande för överförmyndarnämnden uppger att deras kostnader för representation och 
resor är mycket låga, därför är detta inte upptaget i intern kontroll. Ett infört moment i intern 
kontrollplan är däremot attestrutiner. I övrigt inväntar nämnden den nya kommunövergripande 
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resepolicy som ännu ej beslutats. Kansliets personal är sedan 1 januari 2016 anställda av 
Tomelilla kommun och går således under de riktlinjer och rutiner som är gällande där.  

3.3.3. Bedömning 

Vår bedömning är att samtliga nämnder och kommunstyrelsen anammat rekommendationen 
gällande övervägandet av att införa hantering av representation i intern kontrollplanen. Vidare 
bedömer vi att kommunstyrelsen till stor del tagit till sig av de övriga rekommendationerna. 
Den resepolicy som vid tiden för granskningen var under arbete har ännu inte fastställts. Vi vill 
därför uppmana kommunstyrelsen att slutföra detta arbete och vidare säkerställa att 
informationen är känd i verksamheten.  

3.4. Verksamhets- och ekonomistyrning inom socialnämndens område 

3.4.1. Sammanfattning från 2015 års granskning 

Granskningens övergripande syfte var att bedöma ändamålsenligheten i ekonomi- och 
verksamhetsstyrningen inom socialnämndens område. Den sammanfattande bedömningen 
var att det finns brister i ekonomistyrningen inom socialnämndens område. Det bedömdes att 
både socialnämnden och kommunstyrelsen underlåtit att vidta tillräckliga åtgärder för att 
komma till rätta med de underskott som har funnits inom socialnämndens område under flera 
år. Vidare gjordes bedömningen att socialnämnden inte har ett ändamålsenligt ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. Slutligen bedömdes att det saknas ett tillräckligt samlat grepp 
om kvalitetsfrågorna i enlighet med Socialstyrelsens bestämmelser. Utifrån granskningen 
lämnades socialnämnden följande rekommendationer: 

► Att ta fram en tydlig och långsiktig strategi med kostnadsberäknade åtgärder och 
ställningstaganden för en budget i balans 

► Att ge förvaltningen i uppdrag att stärka och öka tempot i arbetet med det systematiska 
kvalitetsarbetet och upprätta en årlig kvalitetsberättelse 

► Att begära löpande återrapportering av hur arbetet med implementering av 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete fortlöper 

 
Kommunstyrelsen lämnades följande rekommendationer: 

► Att stärka sin uppsikt över och noga följer utvecklingen inom socialnämndens område i 
dialog med socialnämnden, samt 

► Att vid behov begär kostnadsberäknade åtgärdsplaner för budget i balans med långsiktigt 
hållbara åtgärder. 

3.4.2. Iakttagelser 

Förvaltningschef för social omsorg uppger att socialnämnden följer de kommunövergripande 
riktlinjerna avseende budgetarbetet. I de fall verksamhet visar på underskott tas en 
handlingsplan med kostnadsberäknade åtgärder fram och presenteras till nämnden. Vissa 
kostnader inom förvaltningen är dock svåra att prognosticera utifrån socialnämndens 
lagstadgade uppgifter.  

Vidare har ett gemensamt processarbete för socialtjänsten och hälso- och sjukvården införts 
för hela verksamhetsområdet, myndighetsutövning och utförarverksamheterna. Arbetet med 
att stärka kvalitetsarbetet är pågående. En modell för kvalitetsberättelse har tagits fram för 
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social omsorg. Modellen tar sin utgångspunkt i Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter 
SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet och de kvalitetsområden 
som finns beskrivna där. Kvalitetsberättelsen innehåller även analyser, slutsatser samt 
förbättringsområden. De mått som används för analys av verksamhetens kvalitet är bland 
annat nationella kvalitetsregister, Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), Öppna 
jämförelser samt brukarundersökningar. Avvikelser och synpunkter, intern och extern tillsyn, 
lex Sarah, lex Maria samt riskbedömningar ingår som underlag för analysarbetet. Utöver detta 
har enligt förvaltningschef för social omsorg en plan för ledning och styrning av kvalitetsarbetet 
tagits fram, planen tas upp för beslut i socialnämnden under mars 2017. 

Enligt ekonomichef för ledning och utveckling rapporteras kommunstyrelsen med samma 
frekvens som tidigare. Under 2016 har ekonomichef, kommundirektör och budgetchef 
genomfört fyra fördjupande uppföljningsdialoger med respektive förvaltningschef. Utöver detta 
har förvaltningscheferna bjudits in för uppföljningsdialog med kommunstyrelsen vid tre tillfällen 
under 2016 för att presentera det ekonomiska utfallet och åtagande efter tertial 1, tertial 2 och 
efter årsbokslut. 

Ekonomichef för ledning och utveckling påpekar att det i första hand åligger socialnämnden 
att ta fram åtgärdsplaner vid behov. Skulle kommunstyrelsen bedöma att planerna är 
otillräckliga kan kommunstyrelsen ingripa. Vid 2016 års bokslut uppvisade socialnämnden ett 
överskott på 0,4 mkr.  

3.4.3. Bedömning 

Vi ser positivt på den kvalitetsberättelse som tagits fram samt på det arbete som syftar till att 
stärka styrning och ledning av kvalitetsarbetet. Däremot har nämnden inte agerat för att ta del 
av arbetet med implementeringen av kvalitetsledningssystemet. Det saknas även en långsiktig 
strategi för att nå en ekonomi i balans. Vi bedömer därför sammantaget att socialnämnden 
endast till viss del tagit till sig av rekommendationerna.  

Kommunstyrelsen har inte begärt någon specifik återrapportering från socialnämnden utöver 
det som tidigare rapporterats och har inte funnit något behov av att begära in en 
kostnadsberäknad åtgärdsplan. Däremot förs en utökad dialog med samtliga 
förvaltningschefer. Vår bedömning är därför att även kommunstyrelsen endast delvis arbetat 
enligt rekommendationerna. I enlighet med granskningen vill vi understryka kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt.  

3.5. Ansvarsfördelning mellan SÖSK och kommunstyrelsen gällande hantering av 
yttrande och skrivelser 

3.5.1. Sammanfattning från 2015 års granskning 

Granskningen syfte var att undersöka om ärenden som hanteras i Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK) har delegerats från kommunstyrelsen och vilka rutiner som finns 
för detta. Fokus låg på kommunstyrelsens uppsikt, uppdragsdelegering, återrapportering, 
demokratisk förankring av beslut och medborgares möjlighet till insyn. Dessutom undersöktes 
hur kommunstyrelsen utövar uppsikt över SÖSK. Det bedömdes vara en brist att det saknades 
tydliga strukturer kring hur yttranden och skrivelser där SÖSK företräder Ystads kommun ska 
hanteras. Den nuvarande ärendehanteringen bedömdes ha brister gällande politisk förankring, 
delegation och återrapportering. Vidare saknades dokumentation avseende beslut i ärenden 
där SÖSK företräder kommunen vilket inte gör det möjligt att följa eller utkräva ansvar för. 
Slutligen bedömdes kommunstyrelsen inte under nuvarande former kunna utöva sin 
uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen rekommenderades att:  
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► Ta fram rutiner kring hur yttranden och skrivelser där SÖSK företräder Ystads kommun ska 
hanteras.  

► Uppdrag som överlåts på SÖSK formuleras så att politisk förankring, delegation och 
återrapportering upprätthålls.  

► Tydliggöra kommunstyrelsens insyn i beslut som överlåts till SÖSK. 

3.5.2. Iakttagelser 

Enligt kommundirektören har en rutin för hantering av yttrande och skrivelser som tas upp i 
SÖSK utarbetats fram och tillämpas numera, i enlighet med kommunstyrelsen yttrande 2016-
03-23. Rutinen avser politisk förankring, delegation och återrapportering. Rutinen är utformad 
på ett sätt som tydliggör kommunstyrelsens insyn i de beslut som överlåts till SÖSK.  

3.5.3. Bedömning 

Den rutin som tagits fram innehåller ett förtydligande av de delar som rekommendationerna 
avsåg. Sammantaget bedömer vi att kommunstyrelsen på ett tillfredsställande sätt anammat 
revisorernas rekommendationer.  
 

3.6. Styrning och uppföljning av hemtjänsten 

3.6.1. Sammanfattning från 2015 års granskning 

Syftet med granskningen var att bedöma socialnämndens styrning och säkerställande av att 
hemtjänstverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den 
sammanfattande bedömningen var att planeringsverktyget har implementerats och används 
ändamålsenligt inom verksamheten. Således bedömdes det finnas goda möjligheter för 
socialnämnden att följa upp hemtjänstens produktivitet och utförda insatser. Däremot framkom 
det av granskningen att mått på brukartid och beläggningsgrad inte omfattas i informeringen 
till nämnden samt det inte finns en uppföljning av den faktiska tiden som läggs ner inom 
hemtjänsten. Vidare bedömdes att socialnämndens avsaknad av ambitionsnivåer kan leda till 
ineffektivitet i hemtjänsten. Utifrån granskningen rekommenderades socialnämnden att: 

► Anta ambitionsnivåer för brukartid och beläggningsgrad i syfte att styra 
hemtjänstverksamheten. 

► Kontinuerligt följa upp brukartid och beläggningsgrad i syfte att utvärdera 
hemtjänstverksamheten. 

► Tillse att det finns möjlighet att följa upp faktisk nedlagd tid av personal inom hemtjänsten. 

3.6.2. Iakttagelser 

Enligt förvaltningschef för social omsorg genomförs uppföljning av brukartid och 
beläggningsgrad månadsvis. En dialog kring detta förs även med ansvariga enhetschefer. Det 
planeringsverktyg som varit på plats sedan två år har förbättrat möjligheten att ta fram 
långsiktig statistik. Statistiken redovisas kontinuerligt för enhetschefer och inkluderar bland 
annat tid på larm som personalen finns hos brukarna och hur mycket dubbelbemanning som 
utförs.  
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Dialogen med enhetscheferna inkluderar även vilken personalbemanning man har utifrån 
vårdtyngd och resursfördelningssystem. Förvaltningschef för social omsorg uppger att både 
brukartid och beläggningsgrad har ökat sedan tiden för granskningen. I september 2016 
gjordes en genomgående presentation av statistiken för socialnämnden. Verksamheten 
kommer vidare att presentera statistik för socialnämnden vid varje tertialrapport samt i 
samband med årsbokslut. 

3.6.3. Bedömning 

Vi kan konstatera att verksamheten sedan tiden för granskningen har utvecklat bearbetningen 
av statistik i syfte att följa upp och utvärdera hemtjänstverksamheten. Dock har inga 
ambitionsnivåer tagits fram vilket vi vill uppmana socialnämnden att fastställa, som ett led i att 
stärka styrningen. Sammantaget gör vi bedömningen att socialnämnden till viss del, dock inte 
fullt ut, tagit till sig av rekommendationerna från 2015 års granskning.  
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4. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att många av de rekommendationer som revisionen 
lämnat till såväl kommunstyrelse och nämnder som till kommunala bolag har beaktats och 
ändamålsenliga åtgärder har vidtagits. Det kvarstår dock ett antal områden där revisionen 
menar att arbetet inte framskridit fullt ut i enlighet med de bedömningar och rekommendationer 
som lämnats. Ett sådant område avser ändamålsenligheten i ekonomi- och 
verksamhetsstyrningen inom socialnämndens område. Vi bedömer här att nämnden inte 
agerat för att ta del av arbetet med implementeringen av kvalitetsledningssystemet. Det 
saknas även en långsiktig strategi för att nå en ekonomi i balans 

 

Granskning  Bedömning  

Utbyggnad av öppet stadsnät Vi konstaterar genom uppföljningen att Ystad 
Energi AB uppdaterat och tydliggjort 
informationen på hemsidan på ett tillfredställande 
sätt. Vidare ser vi positivt på den nya långsiktiga 
kalkyl som har tagits fram. Sammantaget 
bedömer vi att bolaget tagit till sig av 
revisorernas rekommendationer från 2015 års 
granskning. Vi vill dock understryka vikten av ett 
fortsatt arbete för att säkerställa 
kommunallagens självkostnads- och 
likvärdighetsprincip.  

Kommunens arbete med bemötande, 
tillgänglighet och värdegrund 

Utifrån iakttagelserna kan vi konstatera att 
kommunstyrelsen upprättat en handlingsplan i 
enlighet med rekommendationerna. Vi noterar 
dock att flera delar ännu inte är genomförda. Vi 
menar därför att kommunstyrelsen inte agerat 
tillräckligt aktivt för att styra värdegrundsarbetet. 
Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen 
delvis tagit till sig av revisorernas 
rekommendationer.  

Kostnader för representation, resor 
och arvoden 

Vår bedömning är att samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen anammat rekommendationen 
gällande övervägandet av att införa hantering av 
representation i intern kontrollplanen. Vidare 
bedömer vi att kommunstyrelsen till stor del tagit 
till sig av de övriga rekommendationerna. Den 
resepolicy som vid tiden för granskningen var 
under arbete har ännu inte fastställts. Vi vill 
därför uppmana kommunstyrelsen att slutföra 
detta arbete och vidare säkerställa att 
informationen är känd i verksamheten.   

Verksamhets- och ekonomistyrning 
inom socialnämndens område  

Vi ser positivt på den kvalitetsberättelse som 
tagits fram samt på det arbete som syftar till att 
stärka styrning och ledning av kvalitetsarbetet. 
Däremot har nämnden inte agerat för att ta del 
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av arbetet med implementeringen av 
kvalitetsledningssystemet. Det saknas även en 
långsiktig strategi för att nå en ekonomi i balans. 
Vi bedömer därför sammantaget att 
socialnämnden endast till viss del tagit till sig av 
rekommendationerna.  

Kommunstyrelsen har inte begärt någon specifik 
återrapportering från socialnämnden utöver det 
som tidigare rapporterats och har inte funnit 
något behov av att begära in en 
kostnadsberäknad åtgärdsplan. Däremot förs en 
utökad dialog med samtliga förvaltningschefer. 
Vår bedömning är därför att även 
kommunstyrelsen endast delvis arbetat enligt 
rekommendationerna. I enlighet med 
granskningen vill vi understryka 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Ansvarsfördelning mellan SÖSK och 
kommunstyrelsen gällande hantering 
av yttrande och skrivelser  

Den rutin som tagits fram innehåller ett 
förtydligande av de delar som 
rekommendationerna avsåg. Sammantaget 
bedömer vi att kommunstyrelsen på ett 
tillfredsställande sätt anammat revisorernas 
rekommendationer.  

Styrning och uppföljning av 
hemtjänsten  

Vi kan konstatera att verksamheten sedan tiden 
för granskningen har utvecklat bearbetningen av 
statistik i syfte att följa upp och utvärdera 
hemtjänstverksamheten. Dock har inga 
ambitionsnivåer tagits fram vilket vi vill uppmana 
socialnämnden att fastställa, som ett led i att 
stärka styrningen. Sammantaget gör vi 
bedömningen att socialnämnden till viss del, 
dock inte fullt ut, tagit till sig av 
rekommendationerna från 2015 års granskning.  

 
 
 
 
Ystads kommun den 3 april 2017 
 
Emmy Lundblad  Sara Shamekhi  
EY   EY 
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5. Källförteckning 

 
Medverkande funktioner 

Kommundirektör, Ledning och utveckling 

Ekonomichef, Ledning och utveckling 

Förvaltningschef, Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef, Social omsorg 

Samhällsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ordförande, Överförmyndarnämnden  

VD, Ystad Energi AB  

 
Dokument 

Granskning av utbyggnad av öppet stadsnät, maj 2015 

Granskning av kommunens arbete med bemötande, tillgänglighet och värdegrund, juni 2015 

Granskning av kostnader för representation, resor och arvoden, december 2015 

Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning inom socialnämndens område, januari 2016 

Granskning av ansvarsfördelning mellan SÖSK och kommunstyrelsen gällande hantering av 
yttrande och skrivelser, februari 2016 

Granskning av styrning och uppföljning av hemtjänsten, oktober 2015 

 
 
 


