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Tillämpning av reglemente för intern kontroll 

Vi har i revisionsplan för år 2012 beslutat genomföra en granskning av hur kommunstyrelse, 
nämnder och dess verksamheter tillämpar reglemente för intern kontroli. Reglementet har fast-
ställts av kommunfullmäktige år 2006. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning 
av risk och väsentlighet. Granskningens inriktning tar utgångspunkt från kommunallagens krav 
på intern kontroll. 

Vår granskning visar att kommunens verksamheter inte fullt ut tillämpar gällande reglemente på 
avsett sätt. Arbetet med intern kontroll bedöms för närvarande endast till vissa delar bedrivas på 
ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig kontroll. 1 bifogad rapport redovisas underlag för våra 
bedömningar. 

För att vidareutveckla området bör följande åtgärder prioriteras: 

• Stödfunktionen tar fram förslag till konkreta anvisningar för arbetet med intern kontroll. 
Anvisningarna kan bl a reglera hur riskbedömningar ska genomföras och dokumenteras 

• Kommunstyrelsen utvecklar sin uppsikt över internkontrollarbetet inom nämnder och kom-
munala företag. Denna uppsikt ska säkerställa syftet med interna kontrollen 

• Intern kontroll förs in som en fast punkt på ledningsgruppernas dagordning, vad gäller såväl 
nämndens/styrelsens som verksamhetens krav på intern kontroll 
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Reglemente för intern kontroll: tillämpning 

1. Sammanfattroing 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning 
hur kommunstyrelse, nämnder och dess verksamheter tillämpar reglernente för 
intern kontroll. Reglementet har fastställts av kommunfullmäktige. 

Granskningen visar följande: 

- Initiering, beredning och beslutsunderlag bedöms inte fullt ut motsvara de 
krav som ställs i gällande reglemente. Bedömningen baseras på att ingen 
verksamhet tagit fram förslag till heltäckande regler och anvisningar hur ar-
betet med intern kontroll ska bedrivas i verksamheten. Upprättat förslag ska 
antas av ansvarig styrelse/nämnd. 

- Flertalet planer för år 2012 bedäms vara baserade på en dokumenterad risk- 
bedömning. Arbetet med riskbedörnningar bedöms dock inte ske på ett till-
räckligt systematiskt sätt. Den senare bedömningen baseras på att de grans-
kade inte kan bestyrka att det gjorts en heltäckande riskbedömning på alla 
förekommande rutiner/system inom verksamheten. 

- Upprättade planer för intern kontroll år 2012 bedöms uppfylla de krav som 
ställs i reglernente för intern kontroll. Planerna är emellertid inte fullt ut ut-
formade på ett enhetligt sätt. 

- Uppfäljning, utvärdering och aktiva åtgärder inom nämndernas ansvarsom-
råden bedöms i allt väsentligt ske i enlighet med gällande reglemente. Be-
dömningen baseras på att granskade nämnder behandlat uppföljning av 
plan för intern kontroll 2011. Nämndernas aktiva åtgärder bedöms vara  till- 
räcidiga utifrån redovisat resultat. 

- Kommunstyrelsens uppdrag att utöva uppsikt över arbetet med intern kon-
troll inom nämnder och kommunala företag bedöms inte ske i enlighet med 
gällande regelverk. Bedömningen baseras på att styrelsen inte kan bestyrka 
att de genomfört utvärdering av 2011 års intern kontroll. 

Vår samlade bedömning är att arbetet med intern kontroll endast till vissa delar 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig kontroll. 

För att utveckla arbetet bör följande områden prioriteras: 

• Stödfunktionen tar fram förslag till konkreta anvisningar för arbetet med intern 
kontroll. Anvisningarna kan bl a reglera hur riskbedömningar ska genomföras 
och dokumenteras 

• Kommunstyrelsen utvecklar sin uppsikt över internkontrollarbetet inom 
nämnder och kommunala företag 

• Intern kontroll förs in som en fast punkt på ledningsgruppernas dagordning 
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Reglemente för intern kontroll: tillärnpning 

Iniedning 

2.1. Bakgrund 
Kommunens revisorer har i 2012 års revisionsplan beslutat genomföra en gransk-
ning som tar utgångspunkt från reglemente för intern kontroll. Valet av gransk-
ningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. 

Kommunfullmäktige har år 2006 antagit reglernente för intern kontroll. 1 reglemen-
tet regleras hur styrelse och nämnder ska arbeta med den interna kontrollen. Regel-
verket omfattar följande: 

• Organisation och ansvarsfördelning 
• Regler och anvisningar 
• Årlig plan 
• Arbetsmetoder 
• Uppföljning och rapportering 

Ett bristfälligt arbete inom området riskerar medföra att den interna kontrollen är 
otillräcldig och att verksamheten inte bedrivs på avsett sätt. 

Av kommunallagen framgår att ansvaret för den interna kontrollen vilar på kom-
munstyrelsen och nämnderna. 

2.2. Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om arbetet med intern kontroll bedrivs på 
ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig kontroll. Följande frågor ska besvaras: 

• Bedrivs arbetet med riskbedömningar på ett systematiskt sätt? Baseras upp-
rättade årsplaner på dokumenterade riskbedömningar? 

• Utvärderas resultatet från utförda kontroller, dras rimliga slutsatser och vid-
tas tillräckliga åtgärder? 

• Är kominunstyrelsens och nämndernas styrning och kontroll inom området 
tillräcklig? Fokus riktas mot följsamhet av gällande reglemente. 

Frågorna utgör även revisionskriterier, d v s bedörnningsgrund om området hante-
ras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

2.3. Metod och avgränsning 
Analys av relevant dokumentation (sammanträdesprotokoll, interna regelverk och 
planer, riskbedörnningar mm). Intervjuer med kommunchef, skolchef, socialchef 
och teknisk chef. 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och alla nämnder (ej gemensam nämnd). 
I tid avgränsas granskningen främst till kalenderåret 2012. 
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Reglemente för intern kontroll: tillämpning 

30 Granskningsrestditait 

3.1.Allmänt ont intern kontroll 
Kommunfullmäktige har 2006-02-27 antagit reglemente för intern kontra. I reg-
lementet redovisas följande övergripande syfte med intern kontroll: 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och 
system som syftar till att: 

- Trygga kommunens tillgångar, förhindraförluster 
Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser 
efterlevs 
Minimera risker, stärka system och rutiner 
Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

- Säkra en rättvisande redovisning 
- Skydda politiker och personalfrån oberättigade misstankar 

Ett systematiskt arbete med intern kontroll innefattar ett antal processer 
såsom planering, samordning/genomförande, uppföljning och utvärdering. 
Arbetet med intern kontroll kan ses som ett verktyg för att säkerställa att 
kommunens verksamheter bedrivs på avsett sätt. 

Kommentar: Av reglementet framgår att intern kontroll omfattar ett mycket 
brett område allt från finansiell rapportering till att verksamheten följer gällande 
lagstiftning. 

3.2. Initiering, beredning och beslutsunderlag 
Reglementeför intern kontroll 

Reglementet reglerar i låg utsträckning hur det inledande arbetet med intern kon-
troll ska bedrivas. 

Reglernentet anger att resultatchefen (förvaltningschet) har ett ansvar för att bereda 
och utforma förslag till konkreta regler och anvisningar för arbetet med intern kon-
troll. Upprättat förslag ska antas av ansvarig styrelse/nämnd. I övriga chefers upp-
drag ingår att informera om gällande regelverk och verka för att de arbetsmetoder 
som används bidrar till en god intern kontroll. 

3.2.2. Tillämpning 
Granskningen visar att samtliga förvaltningar upprättat en årsplan där det regleras 
när internkontrollplan ska beslutas respektive utvärderas av ansvarig styrel-
se/nämnd. Därutöver har det inte upprättats dokumenterade regler och anvisningar 
för området — t ex som anger hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas. 

Granskningen visar att arbetet framför allt sker i anslutning till upprättande av års-
bokslut. Under övrig del av året bedrivs inget fortlöpande arbete inom området. 
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Reglemente för intern kontroll: tillämpning 

flertalet fall initieras ärendet i förvaltningens ledningsgrupp/arbetsplatsträffar. 
Här ges verksamheten möjlighet att komma med förslag till områden som ska inne-
fattas i plan. I ett par fall används även kommunens ekonomienhet som bollplank 
för att finna väsentliga rutiner/områden att kontrollera. Föreslagna områden do-
kumenteras i en internkontrollplan. 

Granskning av valda kontrollområden för år 2012 visar att de i tre av fyra fall inne-
håller en dokumenterad riskbedömning. Endast kommunstyrelsen saknar riskbe-
dömning. Inget organ kan påvisa att det inför år 2012 gjorts en systematisk riskbe-
dömning på alla förekommande rutiner/system inom verksamheten. 

Bedömning: Initiering, beredning och beslutsunderlag bedäms inte fullt ut mot-
svara de krav som ställs i gällande reglemente för intern kontroll. Bedömningen 
baseras på att inget organ tagit fram förslag till heltäckande regler och anvisningar 
hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas i verksamheten. 

Flertalet planer för år 2012 bedäms vara baserade på en dokumenterad riskbedöm-
ning. Arbetet med riskbedömningar bedöms dock inte ske på ett tillräckligt syste-
matiskt sätt, Den senare bedömningen baseras på inget organ kan påvisa att det 
inför år 2012 gjorts en systematisk riskbedömning på alla förekommande ruti-
ner/system inom verksamheten. 

För framtiden rekommenderas att stödfunktionen tar fram förslag till konkreta an-
visningar för arbetet med intern kontroll. Anvisningarna kan bl a reglera hur arbe-
tet med riskbedömningar ska genomföras och dokumenteras. 

.3.3. Planför intern kontroll 
Reglemente för intern kontroll 

Reglementet anger att kommunstyrelse och nämnderna årligen ska anta en plan för 
den interna kontrollen. 

Reglementet reglerar inte innehåll och struktur på årlig plan. 

3.3.2. Tillämpning 
Granskningen visar att kommunstyrelse och alla nämnder antagit en plan för intern 
kontroll för år 2012. I bilaga redovisas en sammanställning av dessa planer. 

Granskningen visar att upprättade planer till sin struktur är relativt likartade. Soci-
alnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljö-, bygg- och hälsoskydds-
nämndens planer är till sin struktur identiska. De innehåller följande rubriker: "ru-
tin/systern", "kontrollmoment", kontrollansvar", "frekvens", "metod", "rapportering 
till" samt "riskbedömning". Kommunstyrelsens plan avviker något från övriga 
nämnder, 

Av sammanställningen framgår att antalet kontrollområden uppgår till 2-7 st per 
styrelse/nämnd. 
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Reglemente för intern kontroll: tillämpning 

Bedömning: Upprättade planer för intern kontroll bedöms uppfylla de krav som 
ställs i reglemente för intern kontroll. Planerna är emellertid inte fullt ut utformade 
på ett enhetligt sätt. 

För framtiden rekommenderas att stödfunktionen säkerställer att samtliga planer 
har en enhetlig struktur. 

3.4. Uppföljning, utvärdering, aktiva åtgärcier 
3.4.1. Reglemente för intern kontroll 
1 reglementet anges att verksamhetsansvariga omedelbart ska rapportera brister i 
den interna kontrollen till resultatchef. Resultatchefen har en skyldighet att löpan-
de rapportera till styrelse/nämnd hur den interna kontrollen fungerar. Rapporte-
ringen ska ta utgångspunkt från antagen plan. 

Nämnderna ska löpande, eller senast i samband med årsredovisningens upprättan-
de, rapportera resultatet från uppföljning av den interna kontrollen till kornmunsty-
relsen. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 
behövs, ta initiativ till sådana. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur 
den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. 

3.4.2. Tillämpning 
Granskningen visar att området intern kontroll inte är en fast punkt på dagordning 
vid återkommande träffar inom respektive ledningsgrupp. Ledningsgruppen utgörs 
i flertalet fall av resulfatchef och övriga chefer/verksamhetsansvariga. Uppföljning 
och utvärdering av plan för intern kontroll sker i hög grad i anslutning till upprät-
tande av årsbokslut. 

Granskningen visar att återrapportering av plan för intern kontroll år 2011 skett i 
enlighet med fastställd tidplan. Redovisningen lämnar information om resultatet av 
utförda kontroller. I två av fallen, barn- och utbildningsnämnden och miljö-, bygg-
och hälsoskyddsnämnden, redovisas även en tydlig bedömning av rutin/system. 

En sammanställning av utförda kontroller visar att kontrollerade rutiner/system 
överlag fungerar väl. Granskningen visar att ansvariga politiska organ i samtliga fall 
beslutat att godkänna genomförd uppföljning/utvärdering. 

En jämförelse av plan för intern kontroll år 2011 respektive år 2012 visar att planer-
na i mindre utsträckning omarbetats mellan åren, Flertalet av 2011 års ruti-
ner/system återfinns även i 2012 års plan. 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. Enligt uppgift skickas nämndernas uppföljningar till kommunsty-
relsens ledamöter. Protokollsgranskning kan inte bestyrka att kommunstyrelsens 
genomfört någon samlad utvärdering av 2011 års planer för intern kontroll. Styrel- 
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Reglemente för intern kontroll: tillämpning 

sen har under granskningsperioden inte heller inhämtat information hur den inter-
na kontrollen fungerar i de kommunala företagen. 

Bedömning: Uppföljning, utvärdering och aktiva åtgärder inom nämndernas an-
svarsområden bedöms i allt väsentligt ske i enlighet med gällande reglemente. Be-
dömningen baseras på att samtliga nämnder under granskningsperioden behandlat 
uppfäljning av plan för intern kontroll 2011. Nämndernas aktiva åtgärder bedöms 
vara tillräckliga utifrån genomförd utvärdering/redovisat resultat. 

Kommunstyrelsens uppdrag att utöva uppsikt över arbetet med intern kontroll 
inom nämnder och kommunala företag bedöms inte ske i enlighet med gällande 
regelverk. Bedömningen baseras på att styrelsen inte kan bestyrka att de genomfört 
utvärdering av 2011 års intern kontroll. 

Ett framtida utvecklingsområde är att arbetet med intern kontroll bör bedrivas fort-
löpande under året, inte bara i samband med årsbokslut. Vi vill även uppmuntra att 
det sker en aktiv prövning om föregående års kontrollerade rutiner/system även 
fortsättningsvis ska vara med i innevarande års plan. 

3.5.Kommunstyrelsens och nämndernas styrning 
och kontroll 

Reglemente för intern kontroll 
I reglementet ställs krav att nämnderna ska styra och kontrollera området enligt 
följande: 

Anta konkreta regler och anvisningar 
Anta årsplan 
Följa upp årsplan 
Rapportera resultatet av utförda kontroller till kommunstyrelsen 

Utöver vad som anges ovan ansvarar kommunstyrelse även att: 
- Årligen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll 
- Informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 

företagen 

3.5.2. Tillämpning 
Granskningen visar att nämndernas styrning av arbetet med intern kontroll avgrän-
sas till att anta årsplan. Inget organ har antagit konkreta regler och anvisningar som 
närmare reglerar hur verksamheten ska arbeta med området. 

Nämndernas uppföljning av internkontrollarbetet sker i hög grad i samband med 
uppföljning av det gångna årets plan. Resultatet av gjorda kontroller har även till-
sänts kommunstyrelsen för kännedom. 

Kommunstyrelsens styrning av internkontrollarbetet sker på ett likartat sätt som 
facknämnderna, d v s genom antagande av årsplan. Kommunstyrelsens kontroll av 
år 2011 har inte utförts i enlighet med vad som anges i reglemente. Brister har note-
rats i fråga om uppsikt över internkontrollarbetet hos nämnder och företag. 
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Reglemente för intern kontroll: tilffimpning 

Bedömning: Komrnunstyrelsens och nämndernas styrning av området bedöms 
delvis vara tillräcklig. Det är tillfredsställande att samtliga organ antagit plan för 
intern kontroll för år 2012. Genomgående saknas dock politiskt fastställda anvis-
ningar hur arbetet med intern kontroll i praktiken ska bedrivas. 

Nämndernas kontroll bedöms i allt väsentligt vara tillräcklig. Bedömningen baseras 
på att samtliga organ för år 2011 uppfyllt minirnikraven i gällande reglemente. 

Kommunstyrelsens kontroll bedöms vara otillräcklig. Bedömningen baseras på att 
styrelsen inte genomfört någon samlad utvärdering av internkontrollen inom 
nämnder och kommunala företag. 

För att utveckla kommunstyrelsens kontroll föreslås att styrelsen dels säkerställer 
att kommunens företag formellt blir bundna att följa gällande reglemente för intern 
kontroll. Dels att den i särskilt beslutsärende årligen utvärderar kommunens sam-
lade system för intern kontroll. 

2012-06-13 

Bo Rehnberg 

Projekt- och uppdragsledare 
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4. Bilaga 
Kommunstyrelse Socialnämnden Barn- och utbildnings- 

nämnden 
Miljö-, bygg- och hälso- 

skyddsnänmden 

Interna anvisningar: 

- 	Tidplan Ja Ja Ja Ja 

- 	övrigt Nej Nej Nej Nej 

Intern kontrolIplan 2012: behandlad av 
styrelse/nämnd 

Ja, 
2012-03-26 

Ja, 
2012-05-28 

Ja, 
2011-09-21 

Ja, 
2012-03-14 

- 	Initiering Ledningsgrupp/ 
ekonomiansvarig 

Socialehef/ 
ekonomiansvarig 

Ledningsgrupp/ 
nämndssekreterare 

Arbetsplatsträff 

- 	Antal kontrollomräden 5 7 «.> 3 

- 	Riskbedömning Nej Ja Delvis (1/2) Ja 

- 	Ansvarig för kontroll Ja Ja Ja Ja 

Intern kontrollplan 2011: utvärdering. 
BehandIad av styrelse/nämnd: 

Ja, 

- 	Delrapport: 11-06-13 
- 	Delrapport: 12-01-24 

Ja, 

2012-03-13 

Ja, 

2012-03-14 

Ja, 

2012-03-14 

- 	Antal kontrollområden ..) 6 2 3 
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Reglemente för intern kontroll: tillämpning 

Kommunstyrelse Sociainämnden Barn- och utbildnings- 
nänmden 

Miljö-, bygg- och hälso- 
skyddsnämnden 

Intern kontroliplan 2.0u: forts 

- 	Redovisning av utförda kontroIler Ja Ja Ja Ja 

- 	Bedömning av kontrollerad ni- 
tin/system 

Nja — ej tydligt redovisat Ja, fungerar bra Ja, fungerar bra Ja, fungerar bra 

Beslut av ansvarig styrelse/nämnd 110613: Godkänna redovis- 
ningen 

120124: Överlämna redovis- 
ningen till kommunstyrelsen 

Godkänna utvärdering Godkänna utvärdering Godkänna uppföljningen 
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