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Sammanfattning 
Efter genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor gör vi den sammanfattande 
bedömningen att omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och nämnden för arbete och 
lärande i allt väsentligt säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare gör vi 
den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för myndighetsutövning inte helt säkerställer 
att den interna kontrollen är tillräcklig.  

Nedan följer en tabell med bedömningar för respektive revisionsfråga och nämnd/styrelse. 

 

Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten rekommenderar vi att 

 Kommunstyrelsen och nämnderna utöver nämnden för arbete och lärande, utbild-
ningsnämnden och omsorgsnämnden vidareutvecklar arbetet med att finna risk-
områden till riskanalysen i syfte att upprätta underlag till kontrollmoment som är av 

  Gemensamt 
ramverk 
och mallar 
avseende 
intern kon-
troll 

Riskanalyser Beslutad internkon-
trollplan baserad på 
genomförd riskana-
lys 

Uppföljning Vidtas åtgär-
der till följd 
av brister 

Kommunstyrelsen  
    

Utbildningsnämnden 
  

 
    

Nämnden för arbete och 
lärande 

 

    

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

    

Nämnden för myndighets-
utövning 

 

    

Omsorgsnämnden 
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hög relevans att granska i planen för intern kontroll samt att förtroendevalda i 
nämnderna respektive kommunstyrelsen är delaktiga i processen 

 Nämnder och kommunstyrelsen ser över kontrollmomenten i syfte att tillse att 
dessa är adekvata utifrån riskanalysen samt i syfte att säkerställa att kontrollmo-
menten inom ramen för den interna kontrollen är kontroller som inte redan bör in-
går i den löpande verksamheten  

 Kommunstyrelsen och nämnderna utöver omsorgsnämnden, nämnden för arbete 
och lärande och utbildningsnämnden tillser att i enlighet med reglementet införa 
nämndspecifika regler och anvisningar avseende internkontroll  

 Nämnder och kommunstyrelsen tillser att den interna kontrollen följs upp löpande i 
syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid.  
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Inledning 
Bakgrund 

Av kommunallagen 6 kapitel 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, ska 
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även tillse att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande 
sätt. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet 
med fullmäktiges mål, uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget ansvarar 
respektive styrelse/nämnd för att bygga upp system och rutiner för ledning, styrning, upp-
följning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa tillämpas. 

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning konstaterat att det finns ett behov av att ge-
nomföra en granskning av området. En bristfällig styrning, uppföljning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt och att målen inte nås. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och kommunens nämnder 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 Finns det ett gemensamt ramverk och mallar för kommunstyrelsen och nämnder-
na när det gäller intern kontroll? 

 Genomförs riskanalyser som omfattar kommunstyrelsens/nämndernas verksam-
het och ekonomi? 

 Beslutar kommunstyrelsen/nämnderna om internkontrollplaner som baseras på 
genomförd riskanalys? 

 Genomförs uppföljning av beslutade internkontrollplanen? 

 Vidtas åtgärder till följd av identifierade brister? 

Revisionskriterier 

 Kommunfullmäktiges policys och riktlinjer 

 Kommunallagen  

Avgränsning och metod 

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen och nämndernas arbete med intern kon-
troll. 

Granskningen har skett genom analys av dokumenterade riskanalyser, internkontrollpla-
ner, uppföljningar, åtgärdsplaner samt genomläsning av protokoll. 
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Intervjuer har genomförts med följande: 
 Kommunstyrelsen: Processansvarig på kommunledningsförvaltningen samt 

kommunstyrelsens presidium 
 Kultur och fritid: Förvaltningschef, HR, nämndssekreterare, ekonom samt nämn-

dens presidium 
 Arbete och lärande: Förvaltningschef, kvalitetssamordnare samt nämndens pre-

sidium  
 Utbildning: Förvaltningen har inkommit med svar på intervjufrågor skriftligt, inter-

vju har skett med nämndens presidium 
 Omsorg: Förvaltningen har inkommit med svar på intervjufrågor skriftligt, intervju 

har skett med nämndens presidium 
 Samhällsbyggnad: Förvaltningschef och nämndens ordförande 

 Nämnden för myndighetsutövning: Enhetschef och nämndens ordförande 
 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade. 
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Iakttagelser och 
bedömningar 
Finns det ett gemensamt ramverk och mallar för kommunstyrelsen och 
nämnderna när det gäller intern kontroll? 

Iakttagelser 

Reglemente 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-23 § 71 om reglemente för intern kontroll. Av reg-
lementet framgår att syftet med reglementet är att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Vidare framgår organisationen avseende 
intern kontroll och det anges att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att 
tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation 
kring intern kontroll upprättas. Omfattningen av intern kontroll ska bedömas utifrån risk 
och väsentlighet. Kommunstyrelsen ska dessutom formulera förvaltningsövergripande 
anvisningar kring intern kontroll.  

Avseende nämnderna så anges det i reglementet att nämnderna har det yttersta ansvar 
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden 
har därvid att tillse att beslut fattas om en organisation för den interna kontrollen samt att 
beslut fattas om regler och anvisningar för den interna kontrollen. 

Vidare framgår att förvaltningschefen ansvarar för att konkreta regler och anvisningar 
utformas, dessa regler skall antas av respektive nämnd. Det anges även att förvaltnings-
chefen är skyldig att löpande, enligt anvisning, rapportera till nämnden om hur den interna 
kontrollen fungerar.  

Avseende styrning och uppföljning av intern kontroll framgår att varje styrelse /nämnd 
löpande ska styra och följa upp det interna kontrollsystemet. Nämnden/styrelsen skall 
som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.  

Det anges även att nämnd/styrelsen varje år i samband med fastställande av internbudget 
ska anta en plan för den interna kontrollen. Nämnd/styrelse skall även följa de förvalt-
ningsövergripande, gemensamma anvisningarna som kommunstyrelsen utfärdar. Resul-
tatet av uppföljningen av nämnd/styrelses interna kontrollplan skall rapporteras till nämn-
den/styrelsen i den omfattning som fastställs i den interna kontrollplanen.  

Vidare anges att nämnden/styrelsen i samband med årsredovisningens upprättande ska 
rapportera konstaterade fel och brister vid uppföljning av den interna kontrollen till kom-
munstyrelsen. Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljnings-
rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbätt-
ringar behövs, föreslå sådana. 
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Anvisningar intern kontroll 

Av anvisningarna framgår en processbeskrivning avseende den interna kontrollen där det 
framgår hur processen avseende intern kontroll årligen ser ut avseende riskanalys, kon-
trollplan, genomförande och uppföljning.  

Vidare anges att riskanalysen är en viktig del i processen för intern kontroll. Riskerna be-
döms utifrån två kriterier, sannolikhet och konsekvens. I anvisningarna finns en sannolik-
hets och konsekvensmatris som stöd att ta del av i arbetet med riskanalysen.  

Av anvisningarna framgår även att de planerade kontrollerna ska dokumenteras i en in-
tern kontrollplan vilket det finns en mall för.  

Förutom att respektive nämnd/styrelse fastställer sin plan för intern kontroll så fastställer 
också kommunstyrelsen, årligen, en kommunövergripande plan för intern kontroll det vill 
säga en kompletterande plan som gäller för samtliga nämnder/styrelse. Den kommunö-
vergripande planen ska fastställas senast i september månad året före den träder i kraft. 

Slutligen anger anvisningarna att kontrollerna ska genomföras enligt plan samt att resulta-
tet av kontrollerna ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställts i 
planen. Nämnderna ska sedan, i samband med årsredovisningens upprättande, rappor-
tera vidare till kommunstyrelsen. Återrapporteringen görs enligt mall som fastställs årligen 
av kommunstyrelsen senast i september.  

Vidare framgår av anvisningarna att kommunstyrelsen beslutat om en arbetsgrupp som 
ska samverka i frågor kring intern kontroll. Gruppen består av tjänstemän från flera för-
valtningar i kommunen. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har ett samordningsan-
svar för gruppen. Vid intervjuer framgår att det finns en kommunövergripande kvalitets-
grupp där arbetet och utvecklingen av den interna kontrollen diskuteras. Dock framgår vid 
en intervju att det mest varit fokus på det nya ledningssystemet det senaste halvåret vid 
mötena i denna grupp.  

Vid flera intervju anges att det finns ett systematiskt arbete avseende den interna kontrol-
len i kommunen i form av anvisningarna, processbeskrivning och mallar. Vikten av att ha 
en samstämmighet avseende arbetet lyfts fram just för att minimera risken att förvaltning-
arna arbetar på olika sätt.  

Av reglementet vilket beskrivs ovan framgår att det ska finnas nämndspecifika regler och 
anvisningar. Vi har tagit del av omsorgsnämndens interkontrollprocess, utbildningsnämn-
dens riktlinjer för intern kontroll samt rutin angående arbetet med internkontrollplan för 
arbete och lärande. Avseende övriga nämnder och förvaltningar har vi inte tagit del av 
några nämndspecifika regler eller anvisningar. Vid intervjuer anges att flera av förvalt-
ningarna utgår från de kommunövergripande anvisningarna.  

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns ett reglemente och kompletterande anvisningar 
avseende den interna kontrollen. Vidare bedömer vi att det finns mallar framtagna avse-
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ende exempelvis internkontrollplanen samt uppföljning av den interna kontrollen. Utifrån 
ovanstående konstaterar vi att det finns ett systematiskt arbete centralt i kommunen av-
seende den interna kontrollen.  

Vi noterar dock att reglementet anger att det ska finnas nämndspecifika regler och anvis-
ningar vilket inte alla nämnder har. Dock togs det som ovan konstaterats fram anvisningar 
för den interna kontrollen i kommunen vilka förvaltningarna och nämnderna följer.  

Genomförs riskanalyser som omfattar kommunstyrelsen/nämndernas verk-
samhet och ekonomi? 

Iakttagelser 

Kommunstyrelsen 

Avseende den kommunövergripande planen och kommunstyrelsens egna plan framgår 
vid intervjuer att det sker diskussioner i ledningsgrupper avseende risker. Dessa risker 
lyfts sedan till politiken, det anges att de risker som lyfts till politiken är de risker som 
tjänstepersonerna värderat högst. Ytterligare framgår vid intervjuer att det är av vikt att 
tillföra den politiska dimensionen i arbetet med framtagandet och värderingen av risker i 
framtiden.  

Vi har inte tagit del av en dokumenterad riskanalys för år 2020 men kan konstatera att 
riskbedömning av kontrollområdena görs i kommunstyrelsens egna plan samt i den kom-
munövergripande.  

Utbildningsnämnden 

Vi har tagit del av dokumentet inventering intern kontroll inför år 2020. Av dokumentet 
anges en rad risker med en riskvärdering utifrån en matris. Vid intervju anges att en ar-
betsgrupp inom förvaltningen löpande under året arbetar med att inventera nya kontroll-
områden till planen. I dokumentet vi tagit del av dokumenteras nya kontrollområden. In-
ventering anges användas som en bruttolista vilken arbetsutskottet tar fram förslag på 
vilka punkter från listan som ska upprättas till en interkontrollplan.   

Nämnden för arbete och lärande 

Av rutinen som finns på förvaltningen angående arbetet med internkontrollplan framgår 
följande: 

- Gör en riskanalys genom att analysera de kontrollpunkter som finns i innevarande års 
internkontrollplan. Gör det genom att använda Excel filen riskanalys. Sätt kryss där man 
bedömer att sannolikheten att det ska inträffa med graden av konsekvenser. 

- Gör en graf för varje kontrollmoment. Bedöm därefter vilka moment som ska vara kvar 
nästkommande år. Gör detta arbete i ledningsgruppen. 

- Gå igenom vid en workshop med arbetsutskottet vilka risker man ser inför kommande 
år, utifrån den erfarenhet man har i dagsläget och genom omvärldsbevakning. Det är 
nämnden som ansvarar för att en internkontrollplan tas fram och ska därmed ha stor på-
verkan på vilka kontrollmoment som ska finnas med i internkontrollplanen. 

-Finns det inte tid till att göra en workshop med au/nämnd är det viktigt att man går ige-
nom internkontrollplanen med nämndens ordförande innan förslag till au/nämnd lämnas. 
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Av intervju framgår att rutinen ovan följs. I samband med workshopen så sker en genom-
gång av innevarande års kontrollmoment och en diskussion sker kring kommande års 
moment utifrån erfarenhet och omvärldsbevakning. Vidare anges att det även kan ske 
workshop med ledningsgruppen där arbetssättet är liknande den workshopen som ge-
nomförs med politiken.  

Vi har tagit del av dokumentet risk- och sårbarhetsanalys 2019, 2020 där kontrollområ-
dena värderas i en matris.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Vi har inte tagit del av en dokumenterad riskanalys för år 2020. Dock anges vid intervju att 
risker har diskuterats tillsammans med nämnden. Vidare noterar vi att en riskbedömning 
av kontrollområdena görs i internkontrollplanen för år 2020.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vi har tagit del av dokumentet intern kontroll där det finns ett avsnitt avseende processen 
kring riskanalys. Det framgår att internkontroIIplanen för 2020 baseras på ett urval av så-
dana kontrollfaktorer där förvaltningen bedömt de risker som har störst påverkan för verk-
samheten. Risken bedöms som effekten av sannolikheten och konsekvensen. Vidare 
framgår att de kontrollfaktorer som är med i internkontroIIpIanen för år 2020 utesluter inte 
ett flertal andra kontrollfunktioner och rutiner för sårbarheter och risker i verksamheten. Vi 
har således inte tagit del av dokumenterad riskanalys för år 2020, dock kan vi konstatera 
att en riskbedömning av kontrollområdena görs i internkontrollplanen för år 2020. 

Av intervjuer framgår att det finns en bruttolista avseende risker vilken togs fram år 
2015/2016. Diskussioner avseende risker sker exempelvis vid ordförandeberedning. 

Nämnden för myndighetsutövning 

Vi har inte tagit del av ett specifikt riskanalysdokument för år 2020. Av intervju anges att 
det inte arbetas löpande med riskanalysen utan de riskområdena följer med från år till år. 
Vi kan av internkontrollplanen för år 2020 konstatera att kontrollområdena värderas utifrån 
sannolikhet och konsekvens och de områden där risken värderas vara låg har inte heller 
blivit kontrollmoment under året.  

Omsorgsnämnden 

Vi har tagit del av dokumentet riskanalys inför internkontrollplan 2020. Av dokumentet 
framgår att förvaltningen inventerar risker i form av en bruttolista som arbetsutskottet där-
efter värderar utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld avseende utbildningsnämnden, nämnden för 
arbete och lärande samt omsorgsnämnden.  

Vi grundar vår bedömning på att vi tagit del av en dokumenterat riskanalys. Vidare kon-
staterar vi att arbetsutskottet är delaktiga i arbetet med att värdera risker och ta fram för-
slag till internkontrollplan. Vi noterar även att nämnden för arbete och lärande har en tyd-
lig rutin för hur processen kring riskanalysarbetet ska se ut vilken också inkluderar politi-
ken. 
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Avseende samhällsbyggnadsnämnden, nämnden för myndighetsutövning, kultur- och 
fritidsnämnden och kommunstyrelsen bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld.  

Vi grundar vår bedömning på att vi inte tagit del av en separat riskanalys inför framtagan-
det av internkontrollplanen år 2020. Vi konstaterar dock att de kontrollområden som finns i 
internkontrollplanen har riskvärderats utifrån sannolikhet och konsekvens. Avseende 
samhällsbyggnadsnämnden och nämnder för myndighetsutövning finns kontrollområden 
med i interkontrollplanen som inte ska kontrolleras då de bedöms ha låg risk. Vi vill po-
ängtera vikten av att genomföra en riskinventering och dokumentera riskanalysen, vilket 
även framgår av anvisningarna till intern kontroll. 

Då nämnderna/styrelsen i fråga är ytterst ansvariga för den interna kontrollen anser vi att 
det är angeläget att nämnden är involverad i framtagandet av riskanalysen.  

Beslutar kommunstyrelsen/nämnderna om internkontrollplaner som baseras 
på genomförd riskanalys? 

Iakttagelser 

Kommunstyrelsen 

Vid sammanträde 2019-11-12 godkände kommunstyrelsen interkontrollplan för år 2020. 
Kommunstyrelsen beslutade om att följande system/rutin skulle kontrolleras år 2020: 

 Kontroll avtalspriser 
 Kredit- och betalkort. Missbruk av inköp 
 Utbetalningar från IFO. Rutinbeskrivningar, säkerställning av rätt bankgiro och 

plusgiro. 
 Kommunens externa hemsida 
 Digitalisering 
 GDPR 
 Attester inom HR 

 
Planen innehåller kontrollmoment, kontrollansvar, vem granskning utförs av, gransknings-
frekvens, kontrollmetod, vart rapportering sker samt bedömning av sannolikhet och kon-
sekvens. 
 
Av reglementet och anvisningarna framgår att kommunstyrelsen ska besluta om en kom-
munövergripande plan för intern kontroll som gäller för samtliga nämnder/styrelse. Denna 
kommunövergripande plan ska fastställas senast i september året före den träder i kraft. 
Vid sammanträde 2019-09-10 § 111 beslutade kommunstyrelsen om kommunövergri-
pande interkontrollplan för år 2020. Det framgår att de kommunövergripande kontrollerna 
år 2020 får en renodlad struktur i såväl genomförande som uppföljningsfasen, det vill 
säga att kommunledningsförvaltningen genomför kontrollerna i alla förvaltningar. När kon-
trollerna har genomförts återkopplas resultatet till respektive förvaltningschef som arbetar 
in uppföljningen i den rapport som ska hanteras på respektive nämnd senast 31 decem-
ber 2020.Kommunstyrelsen beslutade om följande kommunövergripande kontrollområ-
den.  
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 Attester 

 Representation 
 Direktupphandling 
 Löner, analyslista 

 Verkställighet av KF-beslut 
 Tillgänglighet 

 
Planen innehåller kontrollmoment, kontrollansvar, vem granskning utförs av, frekvensen 
av granskningen, vart rapportering sker samt en bedömning av sannolikhet och konse-
kvens. 
 
Utbildningsnämnden 

Vid sammanträde 2019-09-30 § 99 godkände utbildningsnämnden internkontrollplanen för 
år 2020. Vid intervju anges att förvaltningen upprättar ett förslag till internkontrollplan till 
utbildningsnämnden utifrån arbetsutskottets prioriteringar av inventeringen. Utbildnings-
nämnden beslutade om att följande system/rutin skulle kontrolleras år 2020: 

 Kontroll att enheternas likabehandlingsplan uppdateras årligen 
 Kontroll att Skolinspektionens identifierade brister åtgärdas 
 Kontroll att erhållna stadsbidragsvillkor uppfylls 
 Vårdnadshavares användning av Schoolsoft lärplattform 
 Resursfördelning förskola 

 
Planen innehåller kontrollmoment, en kort motivering till varför kontrollen ska genomföras, 
vem som är kontrollansvarig, när granskning ska ske, hur kontrollen ska genomföras, vem 
rapportering sker till samt riskbedömning av sannolikhet och konsekvens.  

Nämnden för arbete och lärande 

Vid sammanträde 2019-11-06 § 92 beslutade nämnden för arbete och lärande att anta 
internkontrollplan för år 2020. Nämnden beslutade om att följande system/rutiner skulle 
kontrolleras år 2020: 

 Säker reception (sekretess, säkerhet) 
 Koppling verksamhetssystem – ekonomisystem 

 Kommunala aktivitetsansvaret 
 Intäkter för gymnasieskola och vuxenutbildning 
 Självförsörjning före detta ensamkommande barn 
 Digitalisering 

 
Planen innehåller kontrollmoment, kontrollansvarig, vem granskning utförs av, metod, vart 
rapportering sker samt bedömning utifrån sannolikhet och konsekvens i riskanalys. Av 
intervju framgår att det är de områden med hög sannolikhet och hög konsekvens som 
ingår i planen.  
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Kultur- och fritidsnämnden 

Vid sammanträde 2019-10-28 beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta internkontroll-
plan för år 2020. Nämnden beslutade om att följande system/rutin skulle kontrolleras år 
2020: 

 Förseningsavgifter 

 Inköpsrutiner 
 Sjukfrånvaro/frånvarotillfällen 

 
Planen innehåller kontrollmoment, kontrollansvar, vem granskning utförs av, hur ofta 
granskning utfors, metod, hur rapportering sker samt en kommentar avseende rapporte-
ring och slutligen en bedömning av sannolikhet och konsekvens.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vid sammanträde 2020-03-31 § 24 godkände samhällsbyggnadsnämnden internkontroll-
plan 2020. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att följande system/rutiner skulle kon-
trolleras år 2020. 

 Ekonom kontroll 
 Verksamhetsplan 
 Beslutsunderlag och rapporter till nämnd 
 Rätt kompetens 
 Lagefterlevnad 
 Jävsituation 
 Spaning, rätt analyser och kunskap för planering och infrastrukturåtgärder 

Avseende ovanstående anges kontrollmoment, riskbedömning av sannolikhet och konse-
kvens, metod/frekvens, ansvarig och vart rapportering sker. 

Vidare anges fyra områden där riskvärdet anges vara lågt vilket även beskrivs i avsnittet 
riskanalyser ovan.  

Nämnden för myndighetsutövning 

Vid sammanträde 2019-10-28 § 50 godkände nämnden för myndighetsutövning intern-
kontrollplan år 2020. Nämnden beslutade om att följande system/rutin skulle kontrolleras 
år 2020: 

 Ekonomisk kontroll 
 Verksamhetsplan 

 Beslutsunderlag och rapporter till nämnd 
 Rätt kompetens 
 Lagefterlevnad 
 Jävssituation 
 Spaning, rätt analyser och kunskap för planering och infrastrukturåtgärder 

 Handläggning: PBL 10 veckor, bygglov 
 Handläggning: Tillsyn enl. Miljöbalken 
 Handläggning: Kontroll enl. Livsmedelslagen 
 Handläggning: Tillstånd avlopp 
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Avseende ovanstående anges kontrollmoment, riskbedömning av sannolikhet och konse-
kvens, metod, ansvarig och vart rapportering ska ske.  

Vidare anges fyra områden där det anges vara ett lågt riskvärde vilket även beskrivs i 
avsnittet avseende riskanalyser ovan, därav anges inte kontrollmetod, vem som är ansva-
rig och vart rapportering ska ske. 

Vid intervju framgår att områdena i planen baseras mycket utifrån mål och verksamhet då 
ekonomin ligger inom samhällsbyggnadsnämnden.  

Omsorgsnämnden 

Vid sammanträde 2019-11-13 godkände omsorgsnämnden internkontrollplan för år 2020. 
Av intervju framgår att förvaltningen upprättar ett förslag till internkontrollplan utifrån vär-
deringen av risker och utifrån att arbetsutskottet valt ut vilka moment som ska genomfö-
ras. Omsorgsnämnden beslutade om att följande system/rutin skulle kontrolleras år 2020: 

• Säker inloggning 
• Nattillsyn vid kameror 
• Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser 
• Personlig assistans 
• Hemtagning av utskrivningsklara 
 
Planen innehåller kontrollmoment, en kort motivering till varför kontrollen ska genomföras, 
vem som är kontrollansvarig, när granskning ska ske, hur kontrollen ska genomföras, vem 
rapportering sker till samt riskbedömning av sannolikhet och konsekvens. 

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld avseende utbildningsnämnden, nämnden för 
arbete och lärande samt omsorgsnämnden. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns en upprättad interkontrollplan som är antagen 
av nämnden. Vidare konstaterar vi att det finns dokumenterade riskanalyser med fram-
tagna risker samt med föreslagna internkontrollpunkter. 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld avseende samhällsbyggnadsnämnden, 
nämnden för myndighetsutövning, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen 
av nämnden där kontrollområdena värderas utifrån riskbedömning. Avseende samhälls-
byggnadsnämnden och nämnden för myndighetsutövning finns ett antal kontrollområden i 
internkontrollplanen där riskbedömningen angetts vara låg vilket inte lett till kontroll. Vi har 
dock inte tagit del av en separat riskanalys.  

Avseende kommunstyrelsen kan vi konstatera att det även finns kommunövergripande 
kontroller beslutade, dessa kontroller kommer under år 2020 att genomföras av kommun-
ledningsförvaltningen.  



 

14 
 

Vidare vill vi poängtera vikten av att nämnder och styrelse tillser att kontrollområdena i 
interkontrollplanen inte är kontrollområden som bör ingå i den ordinarie löpande verksam-
hetsuppföljningen.  

Genomförs uppföljning av beslutade internkontrollplanen? 

Iakttagelser 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2019-12-03 beslutat att godkänna återrapporte-
ring av intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen.  

Avseende de kommunövergripande kontrollerna bedöms tre av fem kontroller ha gott re-
sultat, en går ej att bedöma och en har bristfälligt resultat. Den som anges inte vara be-
dömningsbar är kontrollen avseende att policyn för svar och bemötanden efterlevs.  

Den specifika uppföljningen för kommunstyrelsens kontroller anger att fem kontroller har 
gott resultat och två kontroller har ett tillräckligt resultat.  

Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen är god i uppföljningen. 
Avseende internkontrollprocessen så anges att det finns utvecklingspotential avseende 
delprocessen riskanalysen. 

Avseende uppföljning av de kommunövergripande kontrollerna har kommunstyrelsen vid 
sammanträde 2020-02-25 beslutat att godkänna rapportering och utvärdering av intern 
kontroll år 2019. Av uppföljningen avseende den kommunövergripande kontrollen framgår 
en sammanvägd bedömning i uppföljningen vilken redovisas i tabellen nedan: 

Tabell 1. 

 

Vidare anger utvärderingen att utifrån nämndernas uppföljningsrapporter bedöms den 
interna kontroller år 2019 vara tillräcklig. 

Av utvärdering framgår även att det totalt genomförts 71 kontrollmoment i kommunen där 
43 kontrollmoment bedömts som god. 19 moment har bedömts som tillräcklig och i nio 
moment bedöms den interna kontrollen som bristfällig. 
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Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2019-12-16 godkänt återrapporteringen av 
nämndens interkontroll år 2019. I uppföljningsrapporten redovisas genomförda kontroller 
enligt kommunövergripande plan samt genomförda kontroller enligt nämndens plan.  

Vi kan konstatera att avseende de kommunövergripande kontrollerna så bedöms tre kon-
troller ha ett gott resultat samt en kontroll bedöms ha tillräckligt resultat. Avseende tre 
kontroller vilka är direktupphandling, policy för svar och bemötande samt tillgänglighet av 
den centrala IT-miljön så finns det inget bedömt resultat. Det framgår av uppföljningen att 
resultatet av kontrollerna direktupphandling och tillgänglighet av central IT-miljö kommer 
att rapporteras till kommunstyrelsen för beslut och kommunstyrelsen kommer informera 
berörd nämnd om åtgärd krävs. Avseende kontrollen kring efterlevnad av policy anges att 
resultatet skall skickas till berörd förvaltningschef för kännedom senast 18 oktober 2019, 
vilket är innan denna uppföljning godkändes.  

Vidare konstaterar vi att tre av nämndens egna kontroller bedöms ha tillräckligt resultat 
och två av kontrollerna bedöms ha bristfälligt resultat.  

Sammantaget görs bedömning i uppföljningen att den interna kontrollen är tillräcklig, även 
resultatet avseende efterlevnad av internkontrollprocessen bedöms som tillräckligt. 

Av intervju framgår att det finns en utvecklingspotential kring att återrapportering skulle 
kunna ske mer löpande än vad som görs i dagsläget.  

Nämnden för arbete och lärande 

Nämnden för arbete och lärande har vid sammanträde 2019-12-11 § 109 godkänt åter-
rapportering av interkontrollplan år 2019. Vi kan konstatera att avseende de kommunö-
vergripande kontrollerna så bedöms en kontroll ha ett gott resultat, två kontroller bedöms 
ha bristfälligt resultat. Därutöver bedöms två kontroller ha tillräckligt resultat och avseende 
kontrollerna direktupphandling och tillgänglighet till den centrala IT-miljön stryks bedöm-
ningen.  

Avseende nämndens egna kontroller bedöms tre ha bristfälligt resultat, en har tillräckligt 
resultat och tre har gott resultat. 

Sammantaget görs bedömningen i uppföljningen att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna inom de kontrollmoment där bedömningen är 
bristfällig ska följas upp vid återrapportering av 2020 års uppföljning.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2019-12-16 godkänt återrapporteringen 
av intern kontroll för år 2019. Vi kan konstatera att avseende de kommunövergripande 
kontrollerna så bedöms fyra kontroller ha ett gott resultat, en kontroll bedöms ha bristfäl-
ligt resultat och två kontroller bedöms ha tillräckligt resultat. Tre av de kommunövergri-
pande kontroller utförs och bedöms på central nivå.  

Vidare konstaterar vi att nämndens enda kontroll bedöms ha gott resultat.  

Sammantaget görs bedömningen i uppföljningen att den interna kontrollen är god och 
inga förslag på åtgärder behövs. Avseende delarna i interkontrollprocessen så anges att 
det finns utvecklingspotential avseende riskanalysdelen.  
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Vid intervju anges att kontrollområdet avseende sjukfrånvaro varit upp på dagordning 
under nämndens sammanträden år 2020. Avseende kontrollområdet kring inköp sker 
rapportering två gånger, vid delår och helår.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vid sammanträde 2019-12-10 § 105 godkände samhällsbyggnadsnämnden återrapporte-
ring av 2019 års internkontroll. Av uppföljningen av den kommunövergripande planen 
framgår att två kontroller bedöms med gott resultat, en med bristfälligt resultat och fyra 
kontroller med tillräckligt resultat.  

Avseende nämndens plan bedöms två kontroller med tillräckligt resultat och sex kontroller 
med gott resultat.  

Sammantaget bedöms den interna kontrollen som god. Avseende internkontrollprocessen 
görs bedömningen tillräckligt.  

Nämnden för myndighetsutövning 

Vid sammanträde 2019-12-02 § 56 godkände nämnden för myndighetsutövning återrap-
portering av den interna kontrollen. I uppföljningsrapporten redovisas genomförda kontrol-
ler enligt kommunövergripande plan samt genomförda kontroller enligt nämndens plan. Vi 
kan konstatera att fyra av den kommunövergripande kontroller bedöms med gott resultat 
och övriga tre bedöms med tillräckligt resultat.  

Avseende nämndens egna kontroller bedöms sju med gott resultat och en med tillräckligt 
resultat.  

Den sammantagna bedömningen i uppföljningen är att resultatet bedöms som tillräckligt. 
Det anges att bedömningen när det gäller lagefterlevnad för nämndspecifik interkontroll-
plan grundar sig i hög personalomsättning (25%) under året. Avseende resultat gällande 
interkontrollprocessen görs bedömning att resultat är gott. 

Av intervju framgår att nämnden får löpande återkoppling från förvaltningen vid samman-
träden.  

Omsorgsnämnden 

Vid sammanträde 2019-12-16 § 84 godkänner omsorgsnämnden återrapportering av den 
interna kontrollen för år 2019. I uppföljningsrapporten redovisas genomförda kontroller 
enligt kommunövergripande plan samt genomförda kontroller enligt nämndens plan. Vi 
kan konstatera att avseende de kommunövergripande kontrollerna så bedöms två kontrol-
ler ha ett gott resultat samt två kontroller bedöms ha tillräckligt resultat. så bedöms tre 
kontroller ha ett gott resultat samt en kontroll bedöms ha tillräckligt resultat. Avseende tre 
kontroller vilka är direktupphandling, policy för svar och bemötande samt tillgänglighet av 
den centrala IT-miljön så finns det inget bedömt resultat. Det framgår av uppföljningen att 
resultatet av kontrollerna direktupphandling och tillgänglighet av central IT-miljö att be-
dömningen görs av kommunstyrelsen. Avseende kontrollen kring efterlevnad av policy 
anges att system för mätning saknas. 

Vidare konstaterar vi att två av nämndens egna kontroller bedöms ha tillräckligt resultat, 
en av kontrollerna bedöms ha bristfälligt resultat, en kontroll har ett gott resultat och en 
kontroll avseende att fakturering från leverantören av arbetskläder följer avtalet anges att 
bedömning ej är möjlig, då system för mätning saknas.  
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Sammantaget bedöms resultatet i uppföljningen som att den interna kontrollen är tillräck-
lig. Den bristfälliga dokumentationen kring den enskildes behov är dock anmärkningsvärd 
och föranleder särskilda insatser enligt uppföljningen. Vidare görs bedömningen i uppfölj-
ningen att resultatet avseende internkontrollprocessen till delar är tillräcklig och till delar 
god.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld avseende nämnden för myndighetsutövning 
och kultur- och fritidsnämnden.  

Vi grundar vår bedömning på att nämnderna får rapportering av genomförda kontroller en 
gång årligen. Vidare noterar vi att ingen uppföljning har skett i samband med delår 2019. 
Vidare konstaterar vi att det anges exempel på kontroller som följs upp löpande vid 
nämndssammanträden avseende kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för myndig-
hetsutövning.  

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld avseende kommunstyrelsen, omsorgs-
nämnden, nämnden för arbete och lärande, samhällsbyggnadsnämnden och utbildnings-
nämnden.  

Vi grundar vår bedömning på att nämnderna och styrelsen får rapportering av genom-
förda kontroller en gång årligen. Vidare noterar vi att ingen uppföljning har skett i sam-
band med delår 2019. Enligt reglementet för intern kontroll är förvaltningschefen skyldig 
att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar.  

Vidtas adekvata åtgärder utifrån rapporterade brister? 

Iakttagelser 

Kommunstyrelsen 

Av uppföljningsrapporten vid återrapportering av den interna kontroll avseende kommun-
styrelsen för år 2019 kan vi utläsa att åtgärder beskrivs avseende de kontroller där be-
dömningen varit tillräcklig när det gäller kommunstyrelsens egna kontroller. Vidare anges 
åtgärder avseende exempelvis den kommungemensamma kontrollen direktupphandling. 

Av utvärderingen av den interna kontrollen i kommunen år 2019 anges att det genomförts 
en analys av de moment som bedömts som bristfälliga vilket är nio. Vidare framgår att 
bristerna bör hanteras inom varje nämnd eftersom det inte finns någon systematik i bris-
terna.  Det finns alltså ingen generell åtgärd som kan möta bristerna eftersom de är av 
olika slag. Av de nio momenten som har en bristfällig intern kontroll finns sex av dem på 
de nämndspecifika internkontrollplanerna. Dock anges det finnas ett undantag. Ett av de 
kommunövergripande kontrollmomenten berör intern kontroll gällande direktupphandling-
ar överstigande 100 tkr. Detta kontrollmoment har genomförts av upphandlingschef som 
konstaterar brister på flera nämnder. Det gäller tex inköp av kemikalier, byggledningskon-
sulter, livsmedel mm.  

Bristerna gällande direktupphandling kommer att följas upp mer strikt under år 2020. Ris-
ken har identifierats även i riskanalysen för år 2020 och ingår därför i 2020-års kommunö-
vergripande internkontrollplan. Vidare anges att under år 2020 kommer rapporteringen av 
utfallet att behandlas på varje nämnd så att respektive nämnd därmed får möjlighet att i 
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mer detalj granska utfallet. Av 2019 års kommunövergripande plan framgår att rapporte-
ringen gällande direktupphandlingar endast skulle göras via kommunstyrelsen, dvs inte 
via varje nämnd.  

Kommunstyrelsen fattade beslut i oktober 2019 (§ 141) om att följa upp hur kommunens 
inköpspolicy efterlevs. I samband med denna uppföljning förslås att direktupphandlingar 
genomlyses. 

Utbildningsnämnden 

Av uppföljningsrapporten vid återrapporteringen av den interna kontrollen för år 2019 till 
nämnden framgår förslag till åtgärder avseende kontrollområdena. Avseende två av kon-
trollområden, vårdnadshavares användning av Schoolsoft lärplattform och resursfördel-
ning förskola så bedöms dessa vara bristfälliga. Åtgärderna för att minska/eliminera ris-
kerna inom dessa kontrollområden ska därför vara att kontrollpunkterna ska finnas med 
även i 2020 års internkontrollplan och följas upp vid återrapporteringen av 2020 års upp-
följning.   

Av intervju framgår att om bristerna skulle visa sig vara mycket allvarliga så vidtas åtgär-
der omedelbart efter att bristerna upptäckts. I annat fall åtgärdas bristerna efter att åter-
rapporteringen gjorts i nämnd och ärendet expedierats ut till verksamheterna. 

Vidare poängteras att det behöver ske ett utvecklingsarbete i att nämnden framöver i 
större utsträckning kan ge förvaltningen i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder när 
brister upptäcks i samband med genomfört internkontrollmoment. Även återkoppling av 
givna nämndsuppdrag till förvaltningen behöver implementeras i interkontrollprocessen.  

Nämnden för arbete och lärande 

Avseende de tre kontrollområdena där bedömningen i uppföljningen var bristfällig föreslås 
åtgärder och dessa tre kontrollområden finns även med i planen för år 2020 och kommer 
återigen att följas upp i samband med 2020 års uppföljning.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Av uppföljningen för år 2019 framgår att inga åtgärder behöver vidtas. 

Vid intervju anges att kontrollområdet för år 2020 avseende exempelvis sjukfrånvaro vid-
tas åtgärder kontinuerligt i form av rehabilitering, utbildningsinsatser tillsammans med HR 
mm.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Av uppföljningen för år 2019 framgår åtgärder avseende fem av nämndens kontroller. 
Vidare anges åtgärd avseende exempelvis den kommunövergripande kontrollen direkt-
upphandling där det framåt att överträdelse mot gällande delegationsordning konstaterats 
gällande till exempel inköp kemikalier, byggledningsuppdrag mm. Vid intervju framgår att 
det pågår ett arbete med att skapa ramavtal avseende till exempel kemikalier i samarbete 
med upphandlingsavdelningen. Arbetet avseende detta informeras nämnden om under 
punkten förvaltningschef informerar vid sammanträde. 
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Nämnden för myndighetsutövning 

Av uppföljningsrapporten framgår att förslag till åtgärd finns avseende tre av nio kontroll-
områden. Vid intervju anges även att det sker löpande åtgärder under året om något i 
kontrollen är avvikande och det är sällan det krävs åtgärder i den årliga rapporteringen.  

Omsorgsnämnden 

Av uppföljningsrapporten vid återrapporteringen av den interna kontrollen för år 2019 till 
nämnden framgår förslag till åtgärder avseende kontrollområdena. Avseende kontrollom-
rådet dokumentation kring den enskildes önskemål från beslut till verkställighet som be-
döms som bristfälligt i uppföljningen anges att flera åtgärder ska vidtas. Bland annat får 
verksamhetscheferna ett särskilt uppdrag att under de närmaste två åren uppnå att 95% 
av omsorgstagarna har en aktuell genomförandeplan. 

Av intervju framgår att åtgärder som kan vidtas i samband med uppföljning av den interna 
kontrollen kan till exempel vara uppdatering av rutiner, att arbetssätt implementeras mm. 
Vidare anges att om nämnden skulle ge ett särskilt uppdrag i samband med uppföljning 
av den interna kontrollen så redovisas dessa uppdrag till nämnden två gånger per år. 

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld avseende samtliga nämnder och styrelsen. Vi 
grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen och nämnderna i samband med rappor-
tering av genomförda kontroller år 2019 tagit del av vilka åtgärder som ska genomföras 
vid upptäckta brister i den interna kontrollen. En beskrivning av vidtagna åtgärder redovi-
sas samt till delar hur arbetet med åtgärder ska ske framöver. Reglementet anger att 
kommunstyrelsen ska föreslå förbättringar i utvärderingen av den samlade interna kontrol-
len om det behövs vilket även gjordes i utvärderingen för år 2019. 

Vi poängterar dock vikten av löpande uppföljning av den interna kontrollen, även anvis-
ningarna anger att förvaltningschefen löpande är skyldig att rapportera till nämnden hur 
den interna kontrollen fungerar. Genom en löpande uppföljning ges förutsättningar för att 
kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid och på så sätt minimera eventuella konsekvenser. 
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Revisionell bedömning 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna säker-
ställer att den interna kontroller är tillräcklig. Efter genomgång av granskningens samtliga 
revisionsfrågor gör vi den sammanfattande bedömningen att omsorgsnämnden, utbild-
ningsnämnden och nämnden för arbete och lärande i allt väsentligt säkerställer att den 
interna kontrollen är tillräcklig. Vidare gör vi den sammanfattande bedömningen att kom-
munstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för 
myndighetsutövning inte helt säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningar av de fem i granskningen 
ingående revisionsfrågorna, se avsnitt Iakttagelser och bedömningar. 

Bedömningar mot revisionsfrågor 

Nedan anges bedömning mot respektive revisionsfråga. Motivering/kommentar till respek-
tive revisionsfråga framgår löpande i rapporten under respektive avsnitt. 

  

  Gemensamt 
ramverk 
och mallar 
avseende 
intern kon-
troll 

Riskanalyser Beslutad internkon-
trollplan baserad på 
genomförd riskana-
lys 

Uppföljning Vidtas åtgär-
der till följd 
av brister 

Kommunstyrelsen  
    

Utbildningsnämnden 
  

 
    

Nämnden för arbete och 
lärande 

 

    

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

    

Nämnden för myndighets-
utövning 

 

    

Omsorgsnämnden 
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Rekommendationer 
Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten rekommenderar vi att 

 Kommunstyrelsen och nämnderna utöver nämnden för arbete och lärande, utbild-
ningsnämnden och omsorgsnämnden vidareutvecklar arbetet med att finna risk-
områden till riskanalysen i syfte att upprätta underlag till kontrollmoment som är av 
hög relevans att granska i planen för intern kontroll samt att förtroendevalda i 
nämnderna respektive kommunstyrelsen är delaktiga i processen 

 Nämnder och kommunstyrelsen ser över kontrollmomenten i syfte att tillse att 
dessa är adekvata utifrån riskanalysen samt i syfte att säkerställa att kontrollmo-
menten inom ramen för den interna kontrollen är kontroller som inte redan bör in-
går i den löpande verksamheten  

 Kommunstyrelsen och nämnderna utöver omsorgsnämnden, nämnden för arbete 
och lärande och utbildningsnämnden tillser att i enlighet med reglementet införa 
nämndspecifika regler och anvisningar avseende internkontroll  

 Nämnder och kommunstyrelsen tillser att den interna kontrollen följs upp löpande i 
syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid.  
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