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1 Bakgrund 
Av kommunallagens 9 kap 9 § framgår bl.a. att revisorerna ska pröva om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 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 tillräcklig. 
 
Nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett 
effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och 
säkerställer att redovisningen är rättvisande. 
 
Resultatet från granskningen som genomfördes avseende internkontrollarbetet 2010 kom 
fram till följande slutsatser: 
 
Kommunfullmäktige antog 2004 ett reglemente för intern kontroll. Av reglementet beskrivs 
organisation med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i 
internkontrollplanerna samt nämndens rapporteringsskyldighet. Vi bedömer att 
reglementet är ändamålsenligt. 
 
Vi bedömer att kommunstyrelsens rutiner för den interna kontrollen under 2010 har 
fungerat bra. Inom kommunstyrelsens område bör även en internkontrollplan ha redovisat 
för IT-enheten. Ur ett väsentlighets- och riskperspektiv bör även detta område omfattas av 
kontroller. Kommunstyrelsen har inte utvärderat övriga nämnders och bolagens system för 
den interna kontrollen i enlighet med reglementet för intern kontroll. 
 
Vi bedömer att kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska upprätta 
internkontrollplaner i enlighet med reglementet för intern kontroll. 
 
Någon utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll har inte skett för 
2010. I årsredovisningen lämnas heller ingen information om den interna kontroll som 
redovisas från nämnderna. 
 
I kommunen pågår ett projektarbete som ska utmynna i ett kvalitetsplaneringssystem som 
ska tydliggöra kommunens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheterna. I 
kvalitetsplaneringssystemet bör rutinerna för den interna kontrollen vara en viktig del. 
 
Våra förslag till åtgärder var: 

 Samtliga nämnder ska besluta om en internkontrollplan 

 Samtliga nämnder ska på ett tydligare sätt dokumentera genomförda kontroller 

 Kommunstyrelsen skall utifrån sitt övergripande ansvar tillse att rutiner för den 
interna kontrollen upprättas och efterlevs i samtliga nämnder 

 Rutiner för den interna kontrollen bör ingå i det planerade 
kvalitetsstyrningssystemet 
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2 Uppdrag och revisionsfråga 

2.1 Revisionsfråga 

Uppföljningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Vilka åtgärder har kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit med anledning av den 
tidigare granskningen av intern kontroll och de förslag på åtgärder som framställts? 
 

2.2 Revisionsmetod 
Granskningen har genomförts genom insamlande av internkontrollplaner, uppföljningar av 
internkontrollplaner, årsplaner och annan dokumentation som bedömts väsentliga. Vidare 
har intervju gjorts med kommunchef samt frågor ställts till kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt kommunchef vid träff med revisorerna. 

3 Granskningsresultat 
Resultaten i denna uppföljning följer de brister och åtgärdsförslag som lämnades i 

rapporten från 2010. 

3.1 Samtliga nämnder ska besluta om en 
internkontrollplan 

Utifrån den dokumentation vi tagit del av finns kan vi konstatera att kommunstyrelsen likt 
tidigare år upprättat internkontrollplaner inom ekonomiavdelningen, kommunledningen 
personalenheten samt teknik- och serviceavdelningen. IT-avdelningen saknar fortfarande 
internkontrollplan, vilket påpekades i revisorernas tidigare rapport. 
 
Kultur- och bildningsnämnden använder den årsplan från 2007 som omnämndes i den 
tidigare rapporten och som även avser år 2011. Detta dokument innehåller kontroller av 
ekonomi och verksamhet men kan inte jämställas med en internkontrollplan då den saknar 
plan för när och hur uppföljning och kontroller ska ske och av vem. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har ej beslutat om någon internkontrollplan för 2011. 
Verksamhetsplaner och andra dokument som innehåller uppföljning av ekonomi och 
verksamhetsmål kan inte jämställas med en internkontrollplan då de saknar plan för när 
och hur uppföljning och kontroller ska ske och av vem. 

 

3.2 Samtliga nämnder ska på ett tydligare sätt 
dokumentera genomförda kontroller 

De internkontrollplaner som finns för kommunstyrelsen har genomförts, kontrollerats och 
dokumenterats. I de fall avvikelser noterats så presenteras förslag på åtgärder för att 
säkerställa att avvikelser inte uppkommer igen. Uppföljningarna med tillhörande 
åtgärdsförslag har presenterats för och godkänts av kommunstyrelsen, med undantag för 
personalavdelningen som redovisats vid Ledningens genomgång. 
 
Då kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden saknar 
internkontrollplaner i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll har heller 
inte några kontroller genomförts eller dokumenterats. Redovisning har därav inte heller  
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skett till respektive nämnd eller till kommunstyrelsen. I kommunens årsredovisning lämnas 
heller ingen information om den interna kontroll som redovisas från nämnderna. 
 
Utifrån kultur- och bildningsnämndens årsplan ska nämnden vid årets första sammanträde 
bestämma en särskild granskning som avser kontroller av hur reglerna efterlevs inom något 
verksamhetsområde. För 2011 har detta gjorts men vid denna gransknings genomförande 
hade varken resultatet från den särskilda granskningen för 2010 eller 2011 redovisats för 
nämnden. 
 

3.3 Kommunstyrelsen skall utifrån sitt 
övergripande ansvar tillse att rutiner för den 
interna kontrollen upprättas och efterlevs i 
samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen har noterat de brister som finns när det gäller nämndernas 
internkontrollplaner, eller avsaknaden av dem, samt att nämnderna inte arbetar med 
uppföljning på ett strukturerat sätt med kontinuerlig redovisning till nämnd och 
kommunstyrelse. Kommunstyrelsen har noterat detta som en avvikelse i 
kvalitetsledningssystemet. 
 

3.4 Rutiner för den interna kontrollen bör ingå i 
det planerade kvalitetsstyrningssystemet 

Utifrån de intervjuer och dokument som vi tagit del av i denna uppföljande granskning 
kommer kommunstyrelsen att ta fram gemensamma rutiner för intern kontroll och infoga 
detta i kvalitetsstyrningssystemet Ledningens genomgång. Detta har inte gjorts för 2011, 
men det ska tillstås att resultatet från vår tidigare granskning meddelades kommunstyrelsen 
i april 2011 då kontrollpunkterna för genomgången var bestämda sedan tidigare. 

3.5 Sammanfattande bedömning 
Vår sammanfattande revisionella bedömning är att de brister som påpekades i tidigare 
revisionsrapport huvudsakligen kvarstår. Vi kan notera att kommunstyrelsen genom 
Ledningens genomgång uppmärksammat bristerna och avser att vidtaga åtgärder för att 
utforma rutiner i linje med kommunens reglemente för intern kontroll. Dessa rutiner ska 
infogas i Ledningens genomgång, vilket vi välkomnar och ser som en förutsättning för en 
ändamålsenlig implementering i organisationen. Detta har dock inte fått någon effekt på 
2011 års internkontrollplaner, vilket kan förklaras av att revisionsrapportens synpunkter 
framfördes under verksamhetsåret. Vid granskningens genomförande hade inte nämnderna 
fattat beslut om internkontrollplaner för 2012. 
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