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Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska den interna kontrollen 
2016. KPMGs sammanfattande bedomning ar att kommunens arbete med intern kontroll har 
forbattrats men fortfarande kan utvecklas. 

Utifran KPMGs granskningsrapp01t liimnar revisionen foljande rekommendationer till kom
munstyrelsen: 

• Namnder och forvaltningar bOr st6ttas av KS sa att arbetet med uppfdljning av den 
interim kontrollen blir mer likartat inom hela kommunen, pa en andamalsenlig niva. 

• StOttning bor aven ske till namnder och forvaltningar i arbetet med riskanalyser. 

• KS bor tillse att samtliga namnder i sina planer for uppfoljning av intern kontroll in
kluderar moment inom de obligatoriska omraden KS anser motiverade. 

• Namndernas atgardsplaner och atgarder for att minska antalet och andelen avvikelser i 
stickprovskontrollerna bOr foljas upp. 

• Namndledamoters aktiva engagemang i arbetet med intern kontroll bOr sakerstiillas. 

• Utbildningsinsatser bOr genomforas for politiker och tjansteman. 

• En samordning av namndernas och bolagens arbete med och uppfoljning av intern kon
troll borde kunna ha positiv effekt i bade kommun och bolag. Namndernas obligato
riska omraden torde ha samma giltighet i bolagen. 

Revisionen begar yttrande over bifogad granskning, senast 31 augusti 2017 och onskar att ytt
randet ska inkludera svar pa foljande fragor: 

1) Med avseende pa den genomforda granskningen vilka atgarder foreslar ni att genomfora i 
syfte att komma tillratta med de patalade bristerna? 

2) Under vilken tidsperiod avser ni att genomfora dessa atgarder? 

3) Hur kommer ni att avliisa effekten av dessa atgarder? 

4) Hur kommer dessa atgarder att paverka innehallet pa nasta revision av internkontrollplanen? 

5) Om ni inte anser att revisionens granskning behover besvaras eller att den har aktuell baring 
pa ert nuvarande arbete vanligen utveckla nedan skiilen till er bedomning. 

For kommunrevisionen 

Erica Narlinge 
Ordfdrande 
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UPPSALA KOMMUN 
REVISORERNA 	 2017-04-24 

Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktige — för kännedom 

Granskning av intern kontroll 

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska den interna kontrollen 
2016. KPMGs sammanfattande bedömning är att kommunens arbete med intern kontroll har 
förbättrats men fortfarande kan utvecklas. 

Utifrån KPMGs granskningsrapport lämnar revisionen följande rekommendationer till samtliga 
nämnder: 

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

• Uppföljning av intern kontroll bör ske minst tertialvis i nämndssammanträden 

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

Revisionen begär yttrande över bifogad granskning, senast 31 augusti 2017 och önskar att ytt-
randet 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? Finns ansvarig 
tjänsteman utsedd? Hur dokumenteras arbetet, inklusive riskanalys? 

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 för 2017 och andelen avvikelser i kon-
troller genomförda avseende 2016? 

7) Hur säkerställer nämnden att politiker och tjänstemän har tillräcklig kunskap om om-
rådet intern kontroll? Sker utbildningsinsatser? 
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8) Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har aktuell 
bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla nedan skälen till er bedömning. 

För kommunrevisionen 

Erica Närlinge 
Ordförande 
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