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att  avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har med stöd av KPMG genomfört en granskning av Uppsala 
kommuns interna kontroll för 2016. Utifrån KPMG:s granskning har kommunens revisorer 
lämnat ett antal rekommendationer och begärt yttrande från kommunens samtliga nämnder 
rörande arbetet med den interna kontrollen.  
 

Sammanfattning 
I ärendet bevaras sju av kommunrevisionens frågor kring nämndens arbete med intern 
kontroll och riskanalys. Riskanalysen görs i olika led där både tjänstemän och politiker deltar. 
Nämnden bedöms följa och uppfylla kraven de styrdokument som utfärdas av KF och KS.  
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Förslag Uppsala kommun revisorerna  

Svar till Kommunrevisionen - Granskning av intern kontroll 

Socialnämnden (nedan nämnden) har tagit del av den granskning och rapport av intern 
kontroll som genomförts av KPMG på uppdrag av kommunrevisionen. Utifrån den 
granskning som genomförts har kommunrevisionen lämnat ett antal rekommendationer och 
ställt ett antal frågor till de olika nämnderna i Uppsala kommun kring intern kontroll. 
Socialnämnden önskar lämna nedanstående kommentar och svar på de frågor 
kommunrevisonen ställer till nämnden utifrån den genomförda granskningen.  

1. Hur avser nämnden att utforma sitt arbete med intern kontroll 2017 och 2018 
Nämndens ledamöter behandlade planeringsförutsättningar med fokus på omvärldsbevakning, 
riskanalys och Mål och Budget under en planeringsdag och två nämndssammanträden under 
hösten 2016. I arbetet med att bereda nämndens planeringsunderlag för kommande år har 
olika funktioner inom socialförvaltningen deltagit i fyra workshops under hösten 2016. 
Innehållet var riskhantering och omvärldsanalys, förslag till Mål och Budget, prioriterade 
åtgärder för att möta identifierade risker och möjligheter samt, prioriterade pågående arbeten 
som skulle fortsätta nästa år. I det arbetet deltog strateger, biträdande avdelningschefer, 
avdelningschefer, socialdirektör, ekonomer, kommunikatör, HR-chef och IT-strateg, samt 
representanter från Vård och omsorgs berörda delar (som skulle komma att ingå i den nya 
nämndorganisationen från och med 2017) utvecklingsledare, HR-ansvarig, 
kommunikationschef, verksamhetschefer och affärsområdeschef. Utifrån ovanstående 
omvärldsbevakningar och riskanalyser utarbetades sedan internkontrollplanen. Inför 2018 
kommer motsvarande arbete med internkontrollplanen att genomföras.  
 

2. Hur är arbetet med uppflöjning av den interna kontrollen organiserat? Finns 
ansvarig tjänsteman utsedd? Hur dokumenteras arbetet, inklusive riskanalys?   

Uppföljning av den interna kontrollen sker dels genom de olika moment som anges i 
internkontrollplanen och dels genom att styrdokument så som delegationsordning och 
riktlinjer följs upp genom olika kontroller.  
Kontrollmoment i internkontrollplanen redovisas i ett särskilt ärende från och med 2017 för 
nämnden vid flera tillfällen under året.  
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Till stöd för arbetet med internkontrollplanen används verksamhetssystemet hypergene. Det 
finns en särskilt utsedd person som håller ihop den interna kontrollen inom nämnden och för 
de olika kontrollmomenten i internkontrollplanen anges ansvariga funktioner.  

3. Hur ställer sig nämnden till revisionens rekommendationer?  
Socialnämnden anser att det är självklart att följa de centrala styrdokumenten och nämndens 
interna kontroll infattar därför de obligatoriska områden som anges i Uppsala kommuns 
styrdokument.  
Revisionens rekommendation är att uppföljning av intern kontroll bör ske minst tertialvis. Det 
skulle kunna uppfattas som att planen för intern kontroll ska följas upp flera gånger per, något 
nämnden inte anser bör göras. Nämnden anser att de olika kontrollmomenten i den interna 
kontrollplanen och övrig intern kontroll bör fördelas och genomföras kontinuerligt under året.  
 
Nämnden anser att arbetet med riskanalys, fastställande av plan för uppföljning samt 
uppföljning av intern kontroll bör involvera såväl politiker som tjänstemän utifrån att 
riskanalys och interkontroll bör ske såväl övergripande som inom nämndens dagliga 
verksamhet.  
Att hantera avvikelser och följa upp dessa är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och 
dessa ska hanteras oavsett om de uppmärksammas under en intern kontroll eller på annat sätt.  
 
Nämnden anser att den som deltar i arbetet med intern kontroll ska få erforderlig och relevant 
utbildning oavsett om det rör sig om politiker eller tjänstemän.  
 

4. Hur bedömer nämnden att arbetet med intern kontroll sker i förhållande till 
fastställda styrdokument och anvisningar från KF och KS? 

Socialnämnden följer de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunsstyrelsen har 
utfärdat.  
 

5. Anser nämnden att stödet i forma av styrdokument och anvisningar från KF och 
KS är tillräckligt? 

Reglementet för intern kontroll kompletterades under hösten 2016 med riktlinjer för 
riskhantering och intern kontroll. Nämnden ser positivt på att det tagits fram riktlinjer och att 
det under våren 2017 tagits fram en förvaltningsplan för intern kontroll av staben för 
utveckling och kvalitet.  
 

6. Hur bedömer nämnden nivån på det egna arbetet med intern kontroll i 
förhållande till andra nämnder utifrån antalet kontrollmoment för 2017 och 
andelen avvikelser i kontroller genomförda avseende 2016? 

Arbetet med intern kontroll och hantering av avikelser är ett ständig pågående arbete. 
Nämnden anser inte att det är möjligt att utvärdera och jämföra nämndens arbete med intern 
kontroll och avvikelshantering med andra nämnder.  
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7. Hur säkerställer nämnden att politiker och tjänstemän har tillräcklig kunskap 
om området intern kontroll? Sker utbildningsinsatser? 

Nämnden säkerställer att politiker och tjänstemän har tillräckliga kunskaper genom att det 
kommer erbjudas olika utbildningar som är anpassade efter det enskilda behovet.  
 
 
Socialnämnden 
 
 
 
Kjell Haglund    Lotta von Wowern  
Ordförande    Sekreterare 
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