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Reglemente för intern kontroll - uppföljande granskning 

1. Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 
uppföljande granslming av hur kommunstyrelse och nämnder tillämpar 
kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll. Senaste revisionen inom 
området genomfördes i juni 2012 . 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionelI bedömning att 
arbetet med intern kontroll inte i alla avseenden bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 
och med tillräcklig kontroll . Bedömningen baseras på följande 
granskningsiakttagelser: 

Styrningen över kommunens internkontrollarbete, i form av centrala 
anvisningar, är alltjämt otillräcklig. Granskningen visar att det fortfarande 
saknas övergripande riktlinjer hur kommunens verksamheter ska bedriva 
och dokumentera sitt internkontrollarbete. Riktlinjerna bör bl a reglera hur 
riskbedömningar ska genomföras och dokumenteras 

Kommunstyrelsens uppsikt inom området är otillräcklig. Brister noteras i 
fråga om redovisning från de kommunala företagen samt en samlad 
utvärdering av den interna kontrollen inom kommunens verksamheter. 
Granskningen visar att det inte skett någon påtaglig utveckling inom 
området sedan föregående granskning år 2012 

Det löpande arbetet med intern kontroll har i vissa hänseenden förbättrats 
jämfölt med tidigare granskning år 2012. Utvecldingen har framför allt skett 
inom socialnämndens verksamheter 

Den politiska behandlingen av 2012 års revisionsrapport är något bristfållig. 
Granskningen visar att kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens 
och socialnämndens hantering av rapporten är i vissa avseenden otillräcldig. 

För framtiden lämnas följande rekommendationer: 

• Återupprepning av 2012 års åtgärdsförslag: 1) stödfunktionen tar fram 
kompletterande anvisning till reglemente för intern kontroll, 2) 
kommunstyrelsens utvecldar sin uppsikt över internkontrollarbetet samt 3) 
intern kontroll förs in som en fast punkt på dagordning i alla ledningsgrupper 

• Vidareutveckla hantering av revisionsrapporter. Rapporter som skickas som 
delgivning ska presenteras för ansvarigt politiskt organ, t ex under rubriken 
meddelandeärenden. Kommunstyrelsen föreslås att i beslut även ange tidpunkt 
när uppdrag till verksamheten ska återrapporteras till styrelsen 
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Reglemente för intern kontroll - uppföljande granskning 

2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
År 2012 genomfördes en granskning hur kommunstyrelse, nämnder och dess verk
samheter tillämpar kommunens reglemente för intern kontroll. I granskningen 
framkom att tillämpningen av kommunfullmäktiges styrdokument i vissa 
avseenden var bristfållig. 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det ange
läget att göra en förnyad granskning inom området. 

Revisionsobjektet i denna granskning är kommunstyrelsen och nämnderna, med 
undantag för gemensam nämnd. Av kommunallagen framgår att dessa politiska 
organ ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcldig. 

2.2. Syfte och revisions fråga 
Syftet med granskningen är att pröva följande: 

• Om rimliga åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetet med intern 
kontroll/följsamhet till fullmäktiges reglemente inom området. Särskilt 
fokus riktas mot de brister/förslag till åtgärder som redovisades i 2012 års 
revisionsrapport 

• Om arbetet inom området numera bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 
med tillräcldig kontroll 

2.3. Revisionskriterier 
Följande dokumentation utgör revisionslcriterier i granskningen: 

Kommunallagen 
Reglemente för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige i 
Arvidsjaurs kommun år 2006 

Revisionsrapport "Reglemente för intern kontroll: tillämpning", PwC, juni 
2012 

Metod och avgränsning 
Analys av relevant dokumentation samt intel"\juer med ekonomichef, skolchef och 
socialchef. 

I tid avgränsas gransImingen i huvudsak till år 2013. I övrigt se revisionsfråga. 
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Reglemente för intern kontroll - uppföljande granskning 

3. Granskningsresultat år 2012 

Granskningen visade att kommunens verksamheter inte fullt ut tillämpade gällande 
reglemente på avsett sätt. Arbetet med intern kontroll bedömdes endast till vissa 
delar bedrivas på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig kontroll. 

För framtiden lämnades följ ande rekommendationer: 

1. Stödfunktionen tar fram förslag till konkreta anvisningar för arbetet med 
intern kontroll. Anvisningarna kan bl a reglera hur riskbedömningar ska 
genomföras och dokumenteras 

2 . Kommunstyrelsen utvecklar sin uppsikt över internkontrollarbetet inom 
nämnder och kommunala företag. Denna uppsikt ska säkerställa syftet 
med interna kontrollen 

3. Intern kontroll förs in som en fast punkt på ledningsgruppernas 
dagordning, vad gäller såväl nämndens/styrelsens som verksamhetens 
krav på intern kontroll 

I juni 2012 har granskningsresultatet med tillhörande skrivelse skickats till 
kommunstyrelsen för beaktande samt för kännedom till barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 
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Reglemente för intern kontroll - uppföljande granslming 

4· Årets granskningsresultat 

4·1. Politisk behandling av revisionsrapport 
Kommunstyrelsen har i oktober 2012 behandlat revisionsrappolien. Med anledning 
av rapporten beslutar styrelsen att uppdra tillledningsgruppen att arbeta med 
revisorernas förslag till prioriterade områden samt att i övrigt beakta rapporten. Av 
styrelsens beslut framgår inte formerna för hur resultatet från ledningsgruppens 
arbete ska återrappOlieras till styrelsen. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har i september 2012, under rubriken 
meddelandeärende, fått redovisning av revisionsrapporten. Nämnden beslutar att 
lägga rapporten till hancllingarna. 

Det kan inte styrkas i mötesprotokoll att revisionsrapporten redovisats för barn
och utbildningsnämnden respektive socialnämnden. 

RevisionelI bedömning: Kommunstyrelsens hantering av revisionsrapporten är i 
vissa avseenden otillräcklig. En brist är att styrelsen inte närmare preciserat hur 
vidtagna åtgärder från ledningsgruppen ska återrapporteras till styrelsen. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddnämndens hantering av revisionsrapporten är 
tillräcklig. Däremot bedöms barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 
hantering av rapporten vara otillräcldig. 

För framtiden föreslås dels att kommunstyrelsen i beslut anger när uppdrag till 
verksamheten ska återrapporteras till styrelsen. Dels att revisionsrapporter som 
skickas som delgivning även presenteras för nämnden, t ex under rubriken 
meddelandeärenden. 

4·2. 

4·2.1 . 

Hantering av revisionensförslag till 
åtgärder 
Centrala anvisningar f år hur arbetet med intern kontroll 
ska bedrivas 

I 2012 års granskning konstaterades att det saknades heltäckande regler och 
anvisningar för hur internkontrollarbetet skulle bedrivas i kommunen. Av 
granskningsresultatet framgick att det inte bedrevs något enhetligt arbete med 
intern kontroll, t ex i fråga om dokumenterade riskbedömningar och utformning av 
internkontrollplaner. Förslag län1l1ades att stödfunktionen skulle ta fram 
heltäckande regler och anvisningar inom området. 

Granskningen visar att det på central nivå inte utarbetats några anvisningar till 
reglemente för intern kontroll. 

Kommunstyrelsen har i februari 2014 fastställt internkontrollplan för 
kommunstyrelsens verksamheter. Årets granskning visar att planen alltjämt saknar 
en dokumenterad riskbedömning. 
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I 2012 års granskning konstaterades att i nämndernas internkontrollplaner 
återfanns en dokumenterad riskbedömning för respektive kontrollområde. 

RevisionelI bedömning: Styrningen över kommunens internkontrollarbete, i 
form av centrala anvisningar, är alltjämt otillräcldig. Bedömningen baseras på att 
det salmas övergripande riktlinjer hur kommunens verksamheter ska bedriva och 
dokumentera sitt internkontrollarbete. 

Med anledning av detta återupprepas tidigare lämnat åtgärdsförslag. 

4·2.2. Kommllnstyrelsens uppsikt över' intemkontl'Ollarbetet 
Vid föregående års revision bedömdes kommunstyrelsens uppsikt inom området 
vara otillräcldig. 

Kommunfullmäktige har lämnat följande uppdrag till kommunstyrelsen: 
Bevaka att kommunens samtliga verksamheter har tillfredsställande rutiner 
för intern kontroll (reglemente för kommunstyrelsen) 
Ärligen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de 
fall förbättringar behövs, ta initiativ till sådana (reglemente för intern 
kontroll) 
Ärligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen (reglemente för intern kontroll) 

Årets granskning visar att kommunstyrelsen utövat följande kontroll under 
perioden: 

Dahlnl 

Mars -13 

Mars - 13 

Jnni -13 

Okt - 13 

Feb -14 

AI'ende 

Uppföljning av kommunstyrelsens 
plan för intern kontroll 2012 

Meddela ndeärende: MBHN:s 
uppfölj ning av in ternkontrollplan 
2012 

Beslllt 
Godkänner uppföljningen 

Godkänner redovisningen 

Godkänner redO\isningen 

Godkänner redovisningen 

Fastställer planen 

Meddelandeärende: Socialnämndens 
internkontrollplan 2013 

Meddelandeärende: Barn- och 
utbildningsnämndens 
internkontrollpla n 2013-2014 

Kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2014 Det fortlöpande arbetet med intern 

kontroll ska redO\isas till styrelsen 
vatje k"Vartal 

Det kan inte styrkas i mötesprotokoll att kommunstyrelsen under 2013 varken 
begärt eller fått redovisning av utförda internkontroller inom de kommunala 
företagen. 

Det kan inte heller verifieras att styrelsen under granslmingsperioden gjort en 
samlad utvärdering av den interna kontrollen inom kommunens verksamheter. 
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RevisionelI bedömning: Kommunstyrelsens uppsikt inom området är alltjämt 
otillräcklig. Brister noteras i fråga om redovisning från de kommunala företagen 
samt en samlad utvärdering av den interna kontrollen inom kommunens 
verksamheter. Granskningen visar att det inte skett någon påtaglig utveclding inom 
området sedan föregående granskning år 2012. 

Med anledning av detta återupprepas tidigare lämnat åtgärdsförslag. 

Internkontrollarbete i ledningsgl'uppel' 
I granskning år 2012 noterades att arbetet med intern kontroll i hög grad skedde i 
samband med upprättande av årsbokslut. Under övrig del av året bedrevs inget 
fOltlöpande arbete inom området. För att främja ett löpande arbete inom området 
lämnades en rekommendation att intern kontroll förs in som en fast punkt på 
ledningsgruppernas dagordning. 

I årets granskning noteras att socialnämnden och kommunstyrelsen fattat beslut 
om återkommande uppföljning/redovisning av sina internkontrollplaner: 

Av socialnämndens protokoll i maj 2013 framgår att uppföljning av 
internkontrollplanen ska ske vid valje sammanträde 
Kommunstyrelsen har i februari 2014 beslutat att det fortlöpande arbetet 
med intern kontroll ska redovisas för kommunstyrelsen varje kvartal. 

Det kan inte styrkas att barn- och utbildningsnämnden respektive miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden under granskningsperioden beslutat om mer frekvent 
uppföljning av sina internkontrollplaner. 

Inom kommunen finns ett flertalledningsgrupper, däribland: 
1. Kommunens ledningsgrupp (kommunchef, förvaltningschefer, 

ekonomichef) 
2. Ledningsgrupp inom socialkontoret (förvaltningschef, verksamhetschefer, 

förvaltningsekonom) 
3. Ledningsgrupp inom barn och utbildning (förvaJtningschef, 

verksamhetschefer, förvaJtningsekonom) 
4. Bolagskoncernens ledningsgrupp (VD:ar, ekonomichef) 

Respektive grupp träffas ca 1 gång per månad. 

Vår granskning visar följande: 
Socialnämndens beslut om återkommande uppföljning inom området har 
medfört att dess ledningsgrupp i större utsträclming än tidigare hanterar 
internkontrollfrågor. Intern kontroll har dock inte förts in som en fast punkt 
på socialkontorets ledningsgrupp. 
Ledningsgruppen inom barn och utbildning behandlar intern kontroll ett 
par gånger per år. Området har inte förts in som en stående punkt på 
dagordning. 
Intern kontroll inte förts in som en fast punkt i dagordning för grupp 1 och 
4. I sammanhanget noteras att kommunens ledningsgrupp under 2012 

genomgått en gemensam utbildning inom området intern kontroll. 
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Revisionell bedömning: Det löpande arbetet med intern kontroll har i vissa 
avseenden utvecklats jämfört med tidigare granskning år 2012. Bedömningen 
baseras på att socialnämnden begär och får en återkommande rapportering kring 
sin internkontrollplan. Vi noterar även att kommunstyrelsen beslutat att den under 
år 2014 ska få motsvarande återkommande rapportering inom området. 

För att vidareutveckla området åternpprepas 2012 års rekommendation att intern 
kontroll förs in som en stående punkt på ledningsgruppernas möten. 

2014-03-13 

Bo Rehnberg 

Projekt- och uppdragsledare 
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