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Svar till kommunrevisionen  

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar  

att avge yttrandet till kommunrevisionen enligt upprättat förslag.  

 

Ärendet 
Kommunrevisionen gav KPMG i uppdrag att granska den interna kontrollen för 2016. 

Utifrån granskning lämnade KPMG följande rekommendationer till samtliga nämnder. 

• Planen för uppföljning av intern kontroll skall inkludera moment inom de 

obligatoriska områden KS anger. 

• Uppföljning av intern kontroll bör ske minst tertialvis i nämndsammanträden.  

 

• Nämndledamöter bör aktivt medverka i riskanalys, fastställande av plan för av   

intern kontroll samt uppföljning av planen. 

 

• Avvikelser i planen för uppföljning av intern kontroll 2016 bör följas upp och 

åtgärdas  

 

• Utbildningsinsatser bör genomföras för politiker och tjänstemän.  

 

Kommunrevisionen begär yttrande över den bifogade granskningen och svar på 

nedanstående frågor:  

 

1. Hur avser nämnden att utforma sitt arbete med intern kontroll 2017 och 2018? 

 

2. Hur är arbetet med uppföljning av den interna kontrollen organiserat? Finns 

ansvarig tjänsteman utsedd? Hur dokumenteras arbetet, inklusive riskanalys? 
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3. Hur ställer sig nämnden till rekommendationerna ovan? 

 

4. Hur bedömer nämnden att arbetet med intern kontroll i nämnden sker i 

förhållande till fastställda styrdokument och anvisningar från KF och KS? 

 

5. Anser nämnden att stödet i form av styrdokument och anvisningar från KF och 

KS är tillräckligt? 

 

6. Hur bedömer nämnden nivån på det egna arbetet med intern kontroll i 

förhållande till andra nämnder utifrån antalet kontrollmoment fr 2017 och 

andelen avvikelser i kontroller genomförda avseende 2016? 

 

7. Hur säkerställer nämnden att politiker och tjänstemän har tillräcklig kunskap om 

området intern kontroll? Sker utbildningsinsatser? 

 

8. Om ni inte inser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den  har 

aktuell bäring på ert nuvarande arbete vänligen nedan skälen till er bedömning. 

 

 

 

Miljöförvaltningen 

 

Anna Nilsson 

Direktör miljöförvaltningen 

 

Bilagor 

Nämndens yttrande och svar är bilagd i bilaga 1. 

KPMGs granskningsrapport är bilagd i bilaga 2 
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Yttrande till kommunrevisionen om granskning av intern kontroll 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska den interna kontrollen 

2016. KPMG har lämnat en granskningsrapport och kommunrevisionen begär nu ett yttrande 

över granskningen som även inkluderar att ge svar på ett antal frågeställningar gällande den 

interna kontrollen.   

 

Uppföljning 

Nämnden har följt upp hur arbetet med intern kontroll utförs. Nämnden ställer sig positiv till 

den av KPMG genomförda granskningen och anser att KPMGs rekommendationer och de 

svar som kommunrevisionen efterfrågar är relevanta.  

 

Kommunrevisionen har även begärt svar på åtta särskilda frågor. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden lämnar följande svar på revisionens frågor: 

 

1 Hur avser nämnden att utforma sitt arbete med intern kontroll 2017 och 

2018? 

Nämnden har sedan tidigare en fastställd ordning för intern kontroll i sitt 

ordinarie arbete med delårs- och helårsuppföljning. Det arbetet bygger på att 

nämnden årligen genomför en riskanalys i sitt arbete med att ta fram 

verksamhetsplan. Arbetet bygger också på de riktlinjer som kommer från 

kommunstyrelsen kring arbetet för intern kontroll.  

 

 

2 Hur är arbetet med uppföljning av den interna kontrollen organiserat? 

Finns ansvarig tjänsteman utsedd? Hur dokumenteras arbetet, inklusive 

riskanalys? 

Den interna kontrollen genomförs i verksamheten. Ansvariga chefer eller andra 

utsedda genomför kontrollen och den rapporteras till nämnd. Arbetet hålls 

samman av tjänstepersoner ansvariga för verksamhetsplanering tillsammans 

med nämndcontroller. Arbetet rapporteras i uppföljning av plan för intern 

kontroll och fastställs i nämnden på helår.  

 

3 Hur ställer sig nämnden till rekommendationerna ovan? 

Nämnden har ingen annan uppfattning än revisorerna. I ”Ett Uppsala” är det 

viktigt att varje nämnd inte hittar på sina egna lösningar och arbetssätt kring 
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intern kontroll. Därför är det viktigt att kommunstyrelsen i allt väsentligt 

säkerställer gemensamma riktlinjer, utbildningsinsatser och rutiner för 

uppföljning.  

 

4 Hur bedömer nämnden att arbetet med intern kontroll i nämnden sker i 

förhållande till fastställda styrdokument och anvisningar ifrån KF och 

KS? 

Nämndens bedömning är att efterlevnaden av de av KF och KS fastställda 

styrdokumenten är god. 

 

5 Anser nämnden att stödet i form av styrdokument och anvisningar från 

KF och KS är tillräckligt? 

Arbetet med intern kontroll är utformat utifrån den styrning som finns från 

KF/KS. Nämndens bedömning är att det ger underlag för en väl fungerande 

intern kontroll. Däremot gör nämnden bedömningen att arbetet kan utvecklas 

ytterligare genom en stärkt gemensam hantering i kommunen. 

 

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? 

Nämnden bedömer arbetet med internkontroll för 2017 och uppföljning 2016 

som gott. Nämnden anser att arbetet med internkontroll i förhållandet till andra 

nämnder är i linje med en rimlig ambitionsnivå givet nämndens storlek och 

rimlig i förhållande till nämndens riskanalys.  

 

7 Hur säkerställer nämnden att politiker och tjänstemän har tillräcklig 

kunskap om området intern kontroll? Sker utbildningsinsatser? 

Nämndens bedömning är att den interna kontrollen blir starkare, mer 

genomarbetad och mer effektiv om detta genomförs kommungemensamt än 

om var nämnd för sig driver utveckling och utbildning av den interna 

kontrollen. 
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