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Uppdrag och bakgrund 

Revisorerna i Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersunds kommuner har uppdragit 

till PwC att granska den gemensamma Taxe- och Avgiftsnämndens arbete med upp-

rättade handlingsplaner för intern kontroll. 

Kommunfullmäktige i Hallsberg har antagit ett reglemente för intern kontroll 2004 

som reglerar nämndernas arbete med den interna kontrollen. Nämnd och styrelse 

ska upprätta och besluta om handlingsplaner för varje verksamhetsår. 

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall ha kontroll över sin 

verksamhet. Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 7 

§ i vilken det stadgas att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräck-

lig. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning 

så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns säkra rutiner som för-

hindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. 

Revisionsfråga 

Granskningen syftar till att utifrån i huvudsak dokumentstudier översiktligt bedöma 

styrningen av den interna kontrollen samt ge underlag för eventuellt fortsatta 

granskningsinsatser avseende den interna kontrollen. 

Granskningen ska ge svar på följande kontrollmål:  

 Har nämnden fattat beslut om en internkontrollplan för år 2011? 

 Har nämnden valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk? 

 Är aktiviteterna enligt internkontrollplanen genomförda och rapporterade 
till nämnden? 

 Har nämnden fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? 

 När och på vilket sätt har nämnden rapporterat till kommunstyrelsen? 

Metod 

Insamling av den gemensamma nämndens internkontrollplan för 2011, samt 

nämndens utvärdering av internkontrollplanen för 2011. Avstämning av innehåll, 

omfattning och rapportering av kontrollinsatser enligt planerna och tillförlitligheten 

i rutinerna för rapportering till kommunstyrelsen. Genomgång av nämndens proto-

koll för studium av nämndernas handläggning av den interna kontrollen. Kontakt 

med ansvarig för den interna kontrollen inom förvaltningen. Granskningen har 

kompletterats med en enkel enkätundersökning. 
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Intern kontroll 

Som nämndes ovan ställer kommunallagen krav på att nämnderna har en tillräcklig 

intern kontroll. Denna skrivning tillkom vid den revidering av kommunallagen som 

trädde ikraft år 2000. Skälen till denna skärpning av lagstiftningen var att de änd-

rade styrformerna som under åren införts ställer krav på ett större ansvarstagande 

hos nämnderna och ökade krav på kommunfullmäktiges uppföljning av verksamhe-

terna. Kommunallagen har kompletterats med ytterligare några bestämmelser som 

började gälla 20051. De handlar i hög grad om att skapa goda förutsättningar för 

styrning och därmed intern kontroll. Ett viktigt syfte för den interna kontrollen är 

att säkerställa att ambitionen om en god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

Syftet med det interna kontrollarbetet blir, mot bakgrund av ovanstående, att säker-

ställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. En väl fungerande 

intern kontroll fungerar också som ett skydd för såväl förtroendevalda som anställ-

da mot oberättigade misstankar. Vidare syftar det interna kontrollarbetet till att 

skapa ändamålsenliga och dokumenterade system och rutiner, att säkra en rättvi-

sande och tillförlitlig redovisning, att säkerställa att lagar och policys m.m. följs, att 

kommunens tillgångar skyddas och att allvarliga fel kan upptäckas och elimineras. 

Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska led-

ningen som förvaltningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkra att beslut vilar på 

korrekta underlag. De bidrar också till skyddet mot förlust eller förstörelse av kom-

munens tillgångar. Därigenom kan konstateras att intern kontroll både säkrar en 

effektiv förvaltning och minimerar risken för allvarliga fel.  

                                                             
1
 Proposition 2003/04:1059, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 
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Intern kontroll i Hallsbergs kommun 

Styrande dokument 

Kommunfullmäktige antog 2004-12-13, ett reglemente för intern kontroll. Regle-

mentet beskriver organisationen med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. 

Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens rapporte-

ringsskyldighet.  

Av reglementet  framgår följande: 

- Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll 

hos kommunens nämnder och förvaltningar.  

- Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern 

kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. 

- Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen 

fungerar i de kommunägda företagen. 

- Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av 

förvaltningschefen till respektive nämnd och kommunstyrelsen. 

- Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för 

respektive rutin/system enligt den fastställda interna kontrollplanen. 

- Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, 

anta en särskild plan för innevarande års granskning/uppföljning av den in-

terna kontrollen. 
 

Organisation 

Enligt reglementet (§2) har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att till-

se att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kon-

trollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån 

kommunens kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och 

regler upprättas. 

Vidare framgår (§3) att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kon-

trollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilde nämnden har därvid att 

tillse att: 

 En organisation upprättas för den interna kontrollen 

 Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att kon-

kreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätt-

hållas. 

Av reglementet framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämn-

dernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern 

kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 
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Utvecklingsarbetet 

Hallsbergs kommun har under de senaste åren skapat enhetliga rutiner för den in-

terna kontrollen.  Samtliga nämnder och styrelsen använder ex. enhetliga blanketter 

och upprättar internkontrollplaner inom följande områden: verksamhet, gemensam 

administration, ekonomiadministration samt personaladministration.  

Gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden 

Vi har skickat 5 frågor till ansvarig tjänsteman och begärt att få ta del av den do-
kumentation som upprättats för den interna kontrollen för 2011, avser upprättad 
internkontrollplan, genomförda kontroller, beslut om eventuella åtgärder med an-
ledning av resultatet, samt rapportering till nämnd, kommunstyrelsen och revisio-
nen. 

Har nämnden fattat beslut om granskningsplan för 2011? 

Ja, nämnden beslutade om en internkontrollplan för 2011 den 2010-12-01. 

Har nämnderna valt kontrollaktiviteter utifrån väsentlighet och risk? 

Ja, av internkontrollplanen framgår att riskbedömning har skett.  

Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till 
nämnden? 

Aktiviteterna i internkontrollplanen för år 2011 är genomförda under året och rap-
porterade till nämnden. 

Har nämnden fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet? 

Då aktiviteterna inte visade några avvikelser har inga åtgärder behövt vidtas. 

När och på vilket sätt har nämnden rapporterat till kommunstyrelsen och revisio-
nen? 

Återrapporteringen som skedde i samband med delårsbokslutet till nämnden är 
överlämnad till respektive kommunstyrelse (Askersund, Laxå, Lekeberg och Halls-
berg) i enlighet med Hallsbergs kommuns reglemente för intern kontroll av ekono-
mi och verksamhet. Återrapporteringen efter andra halvåret var uppe till beslut i 
taxe- och avgiftsnämnden 2012-02-23 och överlämnades därefter till respektive 
kommunstyrelse.  

Bedömning och iakttagelser 

Om riskbedömningen har omprövats inför varje år kan ifrågasättas. För åren 2010, 
2011 och även beslutad internkontrollplan för 2012 innehåller exakt lika kontroll-
moment. Enstaka smärre avvikelse har noterats. En omprövning av riskbedömning 
bör göras inför kommande års val av kontrollmoment.  

Gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden har upprättat bra rutiner för den interna 

kontrollen. 
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