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Kommunrevisionen - Granskning av intern kontroll 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  överlämna föreliggande yttrande till Kommunrevisionen gällande granskning av intern 

kontroll, samt 
 
att  överlämna yttrande till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning 
Utifrån den granskning av nämndens arbete av intern kontroll som kommunrevisionen 
genomförde i maj 2017 samt de rekommendationer som givits för utveckling av den interna 
kontrollen, har nämnden tagit till sig rekommendationerna genom ett pågående 
förbättringsarbete.  
 
Ambitionen med det nya arbetssättet är att ytterligare säkra att nämndens verksamhet bedrivs 
i enlighet med fullmäktiges prioriteringar, styrdokument och grunduppdrag.  
 
Ärendet 
Omsorgsnämnden har sett över och förbättrat processen kring verksamhetsplanering där 
riskhantering, intern kontroll samt nämndens verksamhetsplan ingår. Det nya arbetssättet sker 
i enlighet med kommunens styrande och stödjande dokument. Samtliga kontrollområden som 
anges som obligatoriska ingår i nämndens internkontrollplan och kommer även 
fortsättningsvis att vara obligatoriska. Omsorgsnämndens nämndledamöter ska inför 2018 
medverka i arbetet gällande riskhantering, framtagande och uppföljning av internkontrollplan. 
Nämnden kommer även att ändra kontinuiteten av rapporteringar till nämnd genom att utöka 
så att internkontrollplanen rapporteras i samband med rapportering av nämndens 
verksamhetsplan. För att kvalitetssäkra processen har en tidplan, med struktur, moment och 
deltagare i arbetet, framarbetats.  
 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 
 
 
Bilaga: Yttrande gällande kommunrevisionens granskning av intern kontroll 
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Kommunrevisionen 

Yttrande gällande kommunrevisionens granskning av intern 
kontroll 

Omsorgsnämnden ger följande svar på kommunrevisionens rekommendationer och 
frågeställningar: 
 
1) Hur avser nämnden att utforma sitt arbete med intern kontroll 2017 och 2018? 
Omsorgsnämnden har sett över och förbättrat processen kring verksamhetsplanering där 
riskhantering, intern kontroll samt nämndens verksamhetsplan ingår.  
 
Omsorgsnämndens förbättringsarbete påbörjades under hösten 2016 då plan för 2017 
utarbetades. Arbetet skedde i enlighet med kommunens styrande och stödjande dokument. 
Fler funktioner än tidigare år involverades i verksamhetsplaneringen där bland annat ett flertal 
arbetsmöten hölls med medarbetare och ledningsgrupp på omsorgsförvaltningen.  
 
Förslag till verksamhetsplan framarbetades genom remissrundor till medarbetare, 
ledningsgrupp och omsorgsnämndens ordförande samt majoritetsgrupp innan den lämnas som 
förslag på nämndsammanträde i december 2016.  
 
Förslaget till plan för den interna kontrollen 2017 grundade sig på nämndens verksamhetsplan 
och den riskhantering som genomförts på förvaltningen. I riskhanteringen identifierades 34 
risker, av vilka 17 stycken bedömts lämpliga att ingå i internkontrollplanen. 
 
I nämndens interna kontroll ingår förutom internkontrollplanen även beslutade 
styrdokument.1  
Ett arbete pågår för att identifiera kontrollområden som ska beslutas av nämnd och vilka som 
ska hanteras på förvaltningsnivå och beslutas av omsorgsförvaltningens ledning.  
 
Då förbättringsarbetet gällande verksamhetsplanen har bidragit till ökad förståelse, samverkan 
och samsyn inom organisationen samt mellan tjänstepersoner och politiker beslutades att 
arbetsprocessen ska fortsätta under 2017/2018 men även inkludera framtagandet av 
omsorgsnämndens internkontrollplan. Se bilaga.  
                                                 
1 Riktlinjer för bidrag till sociala föreningar, riktlinjer för bidrag till handikappföreningar samt riktlinje för 
individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år, delegationsordning omsorgsnämnden 



2) Hur är arbetet med uppföljning av den interna kontrollen organiserat? Finns ansvarig 
tjänsteman utsedd? Hur dokumenteras arbetet, inkl. riskanalys? 
Utsedda tjänstepersoner på avdelningen för systemledning på omsorgsförvaltningen ansvarar 
för planering och dokumentation2 av processen gällande omvärldsbevakning, riskhantering, 
framtagande och uppföljning av nämndens internkontrollplan och verksamhetsplan. Se bilaga. 
 
3) Hur ställer sig nämnden till kommunrevisionens rekommendationer? 
Nämnden tar till sig rekommendationerna i det pågående förbättringsarbete enligt 
nedanstående.  
 
Planerna för uppföljning av intern kontroll ska inkludera moment inom de obligatoriska 
områden KS anger 
Samtliga kontrollområden som anges som obligatoriska ingår i nämndens internkontrollplan 
och kommer även fortsättningsvis att vara obligatoriska. Då nämndens tidigare 
kontrollområden bedömts abstrakta och svåra att mäta, har insatser genomförts för att 
involvera ekonomistaben i högre utsträckning för att utveckla kontrollområden och 
kontrollmetoder samt för att identifiera nya med ekonomisk förankring.  
 
Uppföljning av intern kontroll bör ske minst tertialvis i nämndsammanträden 
Nämnden kommer att ändra kontinuiteten av rapporteringar till nämnd genom att utöka så att 
internkontrollplanen rapporteras i samband med rapportering av nämndens verksamhetsplan. 
Se bilaga. 
 
Nämndledamöter bör aktivt medverka i riskanalys, fastställande av plan för uppföljning av 
intern kontroll samt uppföljning av planen 
Nämndledamöter ska inför 2018 medverka i arbetet gällande riskhantering, framtagande och 
uppföljning av internkontrollplan. Se utförligare beskrivning i bilaga. 
 
Avvikelser i planen för uppföljning av intern kontroll 2016 bör följas upp och åtgärdas  
Avvikelser i planen för uppföljning av intern kontroll 2016 uppmärksammades av nämnden. 
Dessa överfördes och hanteras i omsorgsnämndens internkontrollplan 2017. 
  
Utbildningsinsatser bör genomföras för politiker och tjänstemän 
Omsorgsnämndens ledamöter kommer att erbjudas deltagande i verksamhetsplanering under 
2017 på omsorgsförvaltningen där fortbildning ingår. Diskussion sker kommunövergripande 
om samordnade utbildningsinsatser för tjänstepersoner gällande riskhantering och intern 
kontroll. 

 
4) Hur bedömer nämnden att arbetet med intern kontroll i nämnden sker i förhållande till 
fastställda styrdokument och anvisningar från KF och KS? 
Arbetet sker utifrån fastställda styrdokument och anvisningar, men i och med 
organisationsförändringen behöver det säkerställas ytterligare att styrdokumenten är kända 
och implementerade.  
  

                                                 
2 Dokumentation sker i kommungemensamma mallar samt i IT-systemet Hypergene. 



5) Anser nämnden att stödet i form av styrdokument och anvisningar från KF och KS är 
tillräckligt? 
Omsorgsnämnden anser att stödet är tillräckligt för att bedriva verksamheten i enlighet med 
kommunfullmäktiges prioriteringar, styrdokument och grunduppdrag. 

 
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 anser det inte relevant att jämföra antalet kontrollmoment och avvikelser med andra 
nämnder. Det är identifierat att det finns ett behov av samsyn gällande utformning av 
kontrollområden med t.ex. social- och äldrenämnden så att det underlättar jämförelser. Detta 
arbete pågår förvaltningsövergripande i forum anordnade av kommunledningskontoret. 

 
7) Hur säkerställer nämnden att politiker och tjänstemän har tillräcklig kunskap om 
området intern kontroll? Sker utbildningsinsatser? 
Nämnden har en ständig dialog med ledningsgrupp och ansvariga för intern kontroll. I och 
med ett nytt arbetssätt har framarbetats är ambitionen att kunskapen inom intern kontroll 
kommer att öka, dels hos politiker och dels hos tjänstepersoner.  
 
 
Omsorgsnämnden 
 
 
 
Eva Christiernin   Kerstin Sundqvist 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 
Framtagande och uppföljning av nämndens verksamhets- och internkontrollplan.  



Framtagande och uppföljning av nämndens verksamhets- och internkontrollplan 
 
Förslag på internkontrollplan och verksamhetsplan framarbetas av utsedda tjänstepersoner på 
avdelningen för systemledning på omsorgsförvaltningen och lämnas sedan på remiss enligt 
följande arbetsgång: 

- Remiss – omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
- Remiss – omsorgsnämndens ordförande 
- Remiss – omsorgsnämndens presidium 

 
Dokumentation av arbetet sker, enligt riktlinje för intern kontroll och riktlinje för 
riskhantering, digitalt i riskregister och mall för internkontrollplan i IT systemet Hypergene. 
Efter nämndens fastställande av planerna sker uppföljning av dessa kvartalsvis enligt samma 
metod som framtagandet. 
 
Tidplan  
Steg Område Månad Aktivitet/Metod Deltagare 

1 Omvärldsbevakning Aug 2017 PP och workshop LG3 
2 Omvärldsbevakning Aug 2017 PP och workshop ASL4 
3 Riskhantering  Aug/Sept 2017 Strategisk verkstad ASL 
4 Riskhantering  Aug/Sept 2017 Workshop (en eller 

två) 
LG, NL5  

5 Informations- 
insamling  

Sept-okt 2017 E-post/möte 
förvaltning/ 
ledningsgrupp 

M6, LG, NL 

6 Sammanställning Nov 2017 Analys TJ7  
7 Utarbetat planförslag  Nov 2017 Remissrunda per e-

post och/eller möte 
LG, NL 

8 Nämndbeslut Dec 2017 Nämndsammanträde  LG, OSN 
9 Uppföljning  Apr/Aug /Dec  

2018 
Genomgång av 
resultat utifrån 
verksamhetsplan, 
inkl. 
internkontrollplan 
(steg 5-8) 

LG, NL 

10 Nämndbeslut Apr/Aug/Dec  
2018 

Nämndsammanträde  LG, OSN 

 
 
 
 

                                                 
3 Ledningsgrupp (direktör, avdelningschefer, ekonom, verksamhetscontroller, HR-chef, kommunikatör) 
4 Avdelning för systemledning 
5 Nämndledamot med särskilt ansvar för VP/Intern kontroll 
6 Medarbetare på förvaltningen 
7 Ansvariga tjänstepersoner 

Bilaga  
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