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2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

 

 

Ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av intern kontroll för yttrande 

senast den 19 september 2018, bilaga 2. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

Kommunrevisionens granskning visar att arbetet med intern kontroll har utvecklats ytterligare 

under 2017 och att kommunstyrelsen har varit drivande i det arbetet. Samtidigt konstaterar 

revisionen att omfattningen på de planer som olika nämnder fastställer och redovisningarna av 

uppföljningarna fortfarande skiljer sig relativt mycket åt. Revisionen konstaterar också att det 

inom många områden förekommer relativt många avvikelser i de kontroller som görs. 

Revisonen rekommenderar därför kommunstyrelsen att bl.a. tillse att samtliga nämnder i sina 

planer för uppföljning av intern kontroll inkluderar moment inom de obligatoriska områden 

som kommunstyrelsen anser vara motiverade. Vidare rekommenderar revisionen att 

nämndernas åtgärdsplaner och åtgärder för att minska antalet och andelen avvikelser i 

stickprovskontrollerna bör följas upp. Därtill bör nämndledamöternas aktiva engagemang i 

arbetet med intern kontroll säkerställas och utbildningsinsatser genomföras för politiker och 

tjänstemän. Revisonen rekommenderar också att nämndernas och bolagens arbete med och 

uppföljning av intern kontroll samordnas. Revisionen anser att det borde kunna ha en positiv 

effekt i både kommun och bolag. 



I förslaget till yttrande understryker kommunstyrelsen att ansvaret för den interna kontrollen 

enligt kommunallagen ligger på respektive nämnd och bolagsstyrelse. Kommunstyrelsens 

ansvar är att styra och leda den kommunala förvaltningen. När det gäller kommunrevisionens 

slutsatser om nuläge och utvecklingsbehov konstaterar kommunstyrelsen att de är i linje med 

kommunstyrelsens egna bedömningar. I svaret redogör kommunstyrelsen därefter för det 

arbete som pågår och planeras för att ytterligare förbättra den interna kontrollen. I dialog med 

nämnderna pågår bl.a. ett arbete med att undersöka varför vissa nämnder fortfarande saknar 

kontrollmoment inom vissa obligatoriska områden, vilket väntas leda till åtgärder inför 2019. 

I förslaget till yttrande delar kommunstyrelsen revisionens uppfattning att en ökad 

samordning skulle kunna ge en tydligare kommunövergripande bild av läge och 

utvecklingsbehov, men som framgår av svaret ligger ansvaret för bolagens interna kontroll på 

bolagen själva. Styrdokumenten för intern kontroll, där de obligatoriska områdena ingår, 

gäller redan för bolagen och är en typ av samordning. 

När det gäller nämndledamöternas aktiva engagemang i arbetet med intern kontroll 

konstateras det i yttrandeförslaget att det är det nämndernas ansvar att ledamöterna är 

tillräckligt insatta och engagerade i arbetet. Vad gäller behovet av kompetensutveckling och 

utbildningsinsatser planeras bl.a. en utbildning för samtliga förtroendevalda till början av 

2019. I utbildningen kommer internkontroll vara ett av de områden som berörs. Därutöver 

pågår ett arbete med att ta fram en e-utbildning för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 
Kommunledningskontoret 

 

 

 

Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 

Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Kommunrevisionen 

 

 

Granskning av intern kontroll 2017 

Kommunrevisionen har överlämnat rubricerad skrivelse för yttrande. 
 
Inledningsvis vill kommunstyrelsen understryka att ansvaret för den interna kontrollen enligt 
kommunallagen ligger på respektive nämnd och bolagsstyrelse. Kommunstyrelsens ansvar är 
att styra och leda den kommunala förvaltningen. I den rollen kan kommunstyrelsen ta fram 
styrdokument, kontrollera att styrdokumenten följs och tillse att det finns en god intern 
kontroll i nämnderna och bolagen. Denna ansvarsfördelning förtydligas i kommunens 
reglemente för intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsen noterar att kommunrevisionen framhåller att den interna kontrollen har 
utvecklats ytterligare under 2017 och att kommunstyrelsen varit drivande i detta arbete. 
Kommunrevisionens slutsatser om nuläge och utvecklingsbehov är i linje med 
kommunstyrelsens egna bedömningar. 
 
Kommunstyrelsen har i likhet med kommunrevisionen noterat att en del nämnder fortfarande 
saknar kontrollmoment inom vissa obligatoriska områden. I dialog med nämnderna pågår 
därför ett arbete med att undersöka orsakerna till detta och vidta åtgärder inför 2019. 
 
När det gäller nämndernas åtgärdsplaner är det enligt reglementet för intern kontroll 
nämnderna själva som ska besluta, genomföra och följa upp dessa. Det är således också 
nämnderna som ansvarar för att åtgärda identifierade avvikelser. Kommunstyrelsens uppgift 
är att följa nämndernas arbete i uppföljningen av internkontrollsplanerna. I denna uppföljning 
ingår att granska nämndernas åtgärder utifrån upptäckta brister. 
 
Kommunstyrelsen vill i detta sammanhang framhålla att även om målet är att avvikelserna 
ska vara så få som möjligt, kan en väl fungerande kontroll innebära att antalet avvikelser ökar. 
Ett ökat antal identifierade avvikelser behöver alltså nödvändigtvis inte vara negativt, utan 
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snarare visa på att den interna kontrollen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det viktiga är 
att åtgärderna följs upp och åtgärdas. 
 

När det gäller nämndledamöternas aktiva engagemang i arbetet med intern kontroll är det 
nämndernas ansvar att ledamöterna är tillräckligt insatta och engagerade i arbetet. I frågan om 
kompetensutveckling och utbildningsinsatser ger kommunledningskontoret stöd till 
nämnderna för att utveckla kompetensen när det gäller intern kontroll. En utbildning för 
samtliga förtroendevalda planeras till början av 2019. Där kommer ett av områdena som 
berörs vara intern kontroll. Förutom detta pågår ett arbete med framtagande av e-utbildning 
för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner.  
 

I granskningsrapporten efterfrågar kommunrevisionen en ökad samordning av den interna 
kontrollen som även inkluderar bolagen. Kommunstyrelsen delar uppfattningen att en ökad 
samordning skulle kunna ge en tydligare kommunövergripande bild av läge och 
utvecklingsbehov, men som framgått ovan ligger ansvaret för bolagens interna kontroll på 
bolagen själva. Styrdokumenten för intern kontroll, där de obligatoriska områdena ingår, 
gäller redan för bolagen och är en typ av samordning.  

 
Avslutningsvis vill kommunstyrelsen framhålla att den driver ett eget arbete med att utveckla 
den interna kontrollen i kommunen. Det utvecklingsarbete som bedrivs på kommunöver-
gripande nivå innefattar under det kommande året bland annat: 

- samarbete över nämndgränserna i arbetet med den interna kontrollen,  
- samordning av gemensamma icke verksamhetsspecifika risker och kontrollmoment, 

och 
- utvärdering av den interna kontrollens funktionalitet. 

 
 
 
Kommunstyrelsen  
 
 
Marlene Burwick    Ingela Persson  
Ordförande     Sekreterare 
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