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Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016 

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

 

att  avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1 

 

Ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat rubricerad rapport till gatu- och samhällsmiljönämnden 

för yttrande senast den 30 september 2017, bilaga 2.  

 

Kommunrevisionen har granskat Uppsala kommuns interna kontroll 2016. Den 

sammanfattande bedömningen är att kommunens arbete med intern kontroll förbättrats men 

fortfarande kan utvecklas. Kommunrevisionen rekommenderar samtliga nämnder att 

• Planerna för intern kontroll ska 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 

uppföljning av intern kontroll samt uppföljning av planen 

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

• Utbildningsinsatser bör genomföras för politiker och tjänstemän  

 

 

Yttrandet ska inkludera svar på följande 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?  

3) Hur ställer sig nämnden till kommunrevisionens rekommendationer? 

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 KS och KS är 

tillräckligt? 



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 2016? 

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

området intern kontroll? Sker utbildningsinsatser? 

 

Föredragning 

 

Förvaltningen föreslår att nämnden avger yttrande enligt bifogat förslag som belyser 

revisionens rekommendationer och frågeställningar. Vidare planerar förvaltningen för 

nämndens delaktighet i verksamhetsplaneringsprocesserna inför kommande år. Riskanalys 

och framtagande av internkontrollplaner är en del i detta arbete. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 

 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

Mats Norrbom 

Förvaltningsdirektör 
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Datum 

2017-08-18 
Diarienummer 

GSN-2017-1376 

 

 Kommunrevisionen 

FÖRSLAG 

Yttrande till Kommunrevisionen över granskning av intern 

kontroll 2016 

 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har tagit del av kommunrevisionens granskning av 

nämndernas arbete med intern kontroll 2016. Nämnden besvarar och kommenterar nedan 

kommunrevisionens frågor och rekommendationer. 

 
 

1. Hur avser nämnden att utforma sitt arbete med intern kontroll 20 l 7 och 2018? 

Svar: Nämnden kommer följa de kommungemensamma anvisningarna. 

 

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

tjänsteman utsedd? Hur dokumenteras arbetet, inklusive riskanalys? 

 

Nämnden utformar sitt arbete med intern kontroll utifrån den kommunövergripande styrningen inom 

området. Nämnden bedömer inte att det behövs ytterligare styrning för att utforma själva kontrollen. I 

dagsläget finns ingen nämndledamot med särskilt ansvar för intern kontroll.  

 

Förvaltningens arbete med att stötta nämnden i arbetet med den interna kontrollen leds av 

förvaltningsdirektören. Ekonomichef stadsbyggnad, avdelningschef, enhetschefer, HR-chef, och 

strateger inom kommunikation och IT stödjer förvaltningsdirektören i arbetet. Funktionen ansvarig 

handläggare finns inom stadsbyggnadsförvaltningens programkontor. I planen för uppföljning av 

intern kontroll, utses vilken funktion som ansvarar för de olika kontrollmomenten. Utöver 

chefer/strateger i ledningsgruppen involveras medarbetare i arbetet där så bedöms lämpligt. I vissa fall 

tillämpas att medarbetare som inte normalt arbetar i den process som granskas, deltar i 

granskningsarbetet.  

 

Arbete med riskhantering görs i samband med omvärldsanalys inför framtagandet av verksamhetsplan 

för nästkommande år. Förvaltningens ledningsgrupp är ansvariga för framtagande av det riskregister 

som ligger till grund för verksamhetsplan och arbetet med intern kontroll. Respektive avdelningschef 

ansvarar för att involvera sin ledningsgrupp i riskarbetet och föra det vidare in i den gemensamma 

hanteringen. Arbete med riskhantering sker löpande i det dagliga arbetet. Riskhantering sker framför 

allt för att hantera verksamhetsrisker i projekt och risker relaterade till arbetsmiljö. 

 

I arbetet med verksamhetsplanering tas följande dokument fram: 



• omvärldsanalys 

• riskregister med bedömning av och hantering av identifierade risker 

• verksamhetsplan och budget 

• plan för uppföljning av intern kontroll. 

 

Som en del i den interna kontrollen av arbetet inom sitt ansvarsområde har nämnden bl a beslutat om: 

• delegationsordning 

• riktlinjer för parkering 

• riktlinjer för Uppsalas stadsmiljö 

 

 

3. Hur ställer sig nämnden till rekommendationerna i rapporten? 

 

• Planerna för uppföljning av intern kontroll ska inkludera moment inom de obligatoriska 

områden KS anger. 

 

Nämndens kommentar: Nämnden har för avsikt att följa de anvisningar som finns för 

nämndens arbete med intern kontroll. De obligatoriska momenten inkluderas i arbetet med 

intern kontroll inför 2018.   

 

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

 

Nämndens kommentar: Uppföljningsintervall bestäms utifrån riskvärdering och behovet att 

övervaka åtgärder. Nämnden fördelar där så är möjligt uppföljningen över året så att 

uppföljning redovisas minst en gång per tertial.   

 

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

intern kontroll samt uppföljning av planen. 

 

Nämndens kommentar:  nämnden deltar idag aktivt i fastställande av plan för intern kontroll 

och uppföljning. Beredningen av ärendena är en del i processen för verksamhetsplanering.    

 

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

 

Nämndens kommentar:  De granskningspunkter som hade avvikelser 2016 följs upp under 

2017.  

 

Avvikelse rapporterades kring arbetet med samordnad prioritering av projekt och gemensam 

processutveckling. Detta omfattande utvecklingsarbete fortsätter under 2017 och följs upp i 

2017 års plan för uppföljning av intern kontroll.  

 

Avvikelse rapporterades även vad gäller dokumentation av syfte och deltagande i 

representation. Informationsinsatser har genomförts och eventuella brister fångas och åtgärdas 

löpande i kontrollsteg i fakturahanteringen samt i kontrollpunkt i 2017 års plan för uppföljning 

av intern kontroll. 

 

 

• Utbildningsinsatser bör genomföras för politiker och tjänstemän. 



 

Nämndens kommentar: Kommunövergripande utbildning för tjänstepersoner planeras av 

kommunledningskontoret. Nämnden planerar för att samtliga tjänstepersoner på 

stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar med intern kontroll ska ta del av utbildningen under 

2018.   

 

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

fastställda styrdokument och anvisningar från KF och KS? 

 

Nämnden har under året genomfört de justeringar i arbetet som krävs i relation till de fastställda 

styrdokumenten och bedömer att arbetet med intern kontroll genomförs i enlighet med 

styrdokumenten.  

 

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

tillräckligt? 

 

Nämnden anser att det stöd som erbjuds är tillräckligt. Under 2016 och 2017 har stödet från KF och 

KS utvecklats och stöttar nu nämnden på ett mer ändamålsenligt sätt än tidigare.  

 

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 inte att antalet kontrollmoment är ett mått på hur ändamålsenlig en plan är. Nämndens 

kontroller är i många delar automatiserade genom utvecklad digital hantering och därigenom inbyggda 

i processerna och riskanalysen har inte pekat på att det är i dessa rutiner som nämndens stora risker 

finns. Flera av nämndens kontrollmoment 2016 granskar utvecklingen i nämndens huvudprocesser där 

avvikelse i granskningen utgör ett underlag i den fortsatta verksamhetsutvecklingen och i utvecklingen 

av arbetet med löpande intern kontroll och uppföljning. 

 

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

området intern kontroll? Sker utbildningsinsatser? 

 

I dagsläget sker ingen systematisk utbildning i arbete med intern kontroll. Arbetet med intern kontroll 

är till stor del en väl inarbetad del i det dagliga arbetet på förvaltningen. Den interna kontrollen sker 

som rutinmoment i processer för handläggning, delegation etc. 

 

Nämnden kommer i slutet av 2018 följa upp att samtliga berörda tjänstepersoner har deltagit i den 

kommungemensamma utbildning som är under framtagande. Nämnden avser också att under 

kommande år och i inledningen av kommande mandatperiod att göra insatser för att säkerställa att 

nämndens kunskapsnivå kring intern kontroll är tillräcklig. Därutöver ser nämnden behov av 

kontinuerligt genomföra informationsinsatser och utbildning för hela nämnden med fokus på 

nämndens uppdrag i förhållande till risker om mutor och jäv.  

 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 

 

 

 

Ordförande    Sekreterare 
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