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1 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har i 2016 års revisionsplan beslutat att granska nämndernas ar-
bete med intern kontroll. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av 
risk och väsentlighet. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om nämndernas, inklusive kommunstyrelsens, 
arbete med den interna kontrollen är ändamålsenligt och om den interna kontrollen inom 
nämnderna därigenom är tillräcklig. För att bedöma granskningens syfte har följande 
kontrollmål formulerats: 

• Har samtliga nämnder antagit en internkontrollplan? 
• Är internkontrollplanerna baserade på en dokumenterad bedömning av väsentlig-

het och risk? 
• Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till 

nämnden? 
• Har nämnderna fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet av genom-

förda kontroller? 
• Har tidigare beslut om åtgärder verkställts och återrapporterats? 
• Har nämnderna återrapporterat resultatet av sina interna kontroller till kommun-

styrelsen? 

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas 
arbete inom granskat område till övervägande del är ändamålsenligt. Den interna kontrol-
len inom kommunstyrelsen och nämnderna bedöms därigenom vara till övervägande del 
tillräcklig. 

Iakttagelser och bedömningar av respektive kontrollmål redovisas närmare i rapporten. 

För framtiden lämnas följande rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att internkontrollplanernas inne-
håll och omfattning är i enlighet med gällande internkontrollreglemente. 

• Kommunstyrelsen och nämnderna utvecklar rapporteringen av genomförda kon-
troller så att resultat och effekter tydligt framgår (måluppfyllelse). 
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1. 	Inledning 
Bakgrund 

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall ha kontroll över sin verksam-
het. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning så 
att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhind-
rar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Kommunsty-
relsen har ett övergripande ansvar för att den interna kontrollen fungerar. 

Kommunfullmäktige har under år 2015 fastställt reglemente för intern kontroll i Arvid-
sjaurs kommun. 

1.2. 	Sufte, revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningen syftar till att bedöma om nämndernas arbete med den interna kontrollen är 
ändamålsenligt och om den interna kontrollen inom nämnderna därigenom är tillräcklig. 

I granskningen ska följande kontrollmål besvaras: 

• Har samtliga nämnder antagit en internkontrollplan? 
• Är internkontrollplanerna baserade på en dokumenterad bedömning av väsentlig-

het och risk? 
• Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till 

nämnden? 
• Har nämnderna fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet av genom-

förda kontroller? 
• Har tidigare beslut om åtgärder verkställts och återrapporterats? 
• Har nämnderna återrapporterat resultatet av sina interna kontroller till kommun-

styrelsen? 

Revisionskriterier, dvs det vi lutar våra bedömningar mot, utgörs av kommunallagen samt 
kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll. 

1.3. Avgränsning 
Granskningen omfattar kommunens samtliga nämnder. I tid avgränsas granskningen 
främst till år 2016. I övrigt se kontrollmål under avsnitt 1.2. 

1.4. 	Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av fullmäktiges reglemente för 
intern kontroll, protokoll samt nämndernas internkontrollplaner. Därutöver har komplet-
terande intervjuer med kommunchef, biträdande samhällsbyggnadschef och socialchef 
genomförts. 
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2. Iakttagelser och bedörnningar 
2.1. 	Reglementeför intern kontroll 
I tidigare års granskningar av internkontrollarbetet har det bLa. framkommit att det sak-
nats riktlinjer för området däribland reglemente för intern kontroll. Vidare konstaterades 
att kommunstyrelsens internkontrollplan saknade en dokumenterad riskbedömning. 

I årets granskning kan vi konstatera att kommunfullmäktige i juni 2015 har antagit ett 
nytt reglemente för intern kontroll. Av reglementet framgår bl.a. att nämnderna varje år 
ska anta en internkontrollplan. Uppföljning av planen ska regelbundet ske till nämnden. 
Nämnden skall i samband med delårsrapportens och årsredovisningens upprättande rap-
portera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och 
kommunrevisorerna. 

Vidare ska nämnderna besluta om: 

• Regler och anvisningar för den interna kontrollen. 
• Hur planering och rapportering av internkontroll ska gå till 
• Hur brister i och utvärdering av den interna kontrollen ska rapporteras och åt-

gärdas 
• Hur samtliga anställda ska utbildas i vad intern kontroll innebär 

Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvär-
dera kommunens samlade system för intern kontroll samt i de fall förbättringar behövs 
ta initiativ till sådana. 

Rapportering ska årligen ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer, detta 
görs i anslutning till delårsrapport och årsredovisningen. 

Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala bolagen. 

Avseende internkontrollplanerna anges att skriftlig risk- och väsentlighetsanalys ska ligga 
till grund för planen. Planen bör minst innehålla: 

• Genomförd riskbedömning 
• Valda kontrollmål 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen och rapportering 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras 
• När rapportering ska ske 

I följande avsnitt redogörs granskningsiakttagelser utifrån kommunstyrelsen och nämn-
dernas internkontrollplaner och protokoll. 

1 
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2•2. Internkontrollplaner 
2.2.1. 	Iakttagelser 
Granskningen visar att samtliga nämnder samt kommunstyrelsen har upprättat intern-
kontrollplaner för år 2016. Som nämnts i föregående avsnitt har planernas innehåll regle-
rats i internkontrollreglemente. Nedan redovisas planernas innehåll i förhållande till reg-
lementets bestämmelser: 

Risk- 	Valda 	Ansvarig för 	Till vem 	När rappor- 
bedömning kontrollmål uppföljning 	rapportering tering ska ske 

ska ske 
ICS Nej Ja Nej Nej Nej 
SN Nej Ja Nej Nej Nej 
BUN Ja Ja Nej Nej Nej 
MBHN Nej Ja Ja Ja Ja 

Kommunstyrelsen har 2016-03-22 fastställt internkontrollplan för år 2016. Planen inne-
håller 5 kontrollområden. Granskningen av planen visar att den inte innehåller någon 
riskanalys eller uppgifter om uppföljning och rapportering. 

Socialnämnden har i sin internkontrollplan (SN 2016-03-14) fastställt 5 områden utifrån 
riskbedömning. Av intervju med socialchef framgår att det finns en dokumenterad riska-
nalys som ligger till grund för socialnämndens internkontrollplan. Riskanalysen har arbe-
tats fram av socialförvaltningens ledningsgruppl. Analysen har inte redovisats för nämn-
den. Granskningen av nämndens internkontrollplan visar att den innehåller uppgifter om 
vem som är kontrollansvarig, när och till vem rapportering ska ske. 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan (BUN 2016-04-18) innehåller både 
områden som prioriterats utifrån ledande styrdokument (7 st) och utifrån riskbedömning 
(3 st). Planen innehåller inga uppgifter om vem som är ansvarig för uppföljning och rap-
portering. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden: Av intervju med biträdande samhällsbyggnads-
chef framgår att det inte finns någon riskbedömning som legat till grund för internkon-
trollplan 2016. 2017 års internkontrollplan baseras dock på riskbedömning. Granskningen 
av nämndens internkontrollplan visar att innehållet i övrigt motsvarar vad som fastställts 
i internkontrollreglementet, dvs, uppgifter om vem som är ansvarig, när och till vem rap-
portering ska ske. 

2.2.2. 	Bedömningar 
Samtliga nämnder har antagit internkontrollplaner för år 2016. 

Barn- och utbildningsnärnndens plan bedöms vara baserad på en bedömning av väsent-
lighet och risk. Bedömningen baseras på att granskningen har kunnat verifiera att planen 
innehåller prioriterade kontrollområden utifrån riskanalys. 

Socialnämndens plan innehåller ingen riskanalys. Däremot finns en riskanalys som inte 
ingår i planen och som ligger till grund för val av prioriterade kontrollområden. 

1  I socialförvaltningens ledningsgrupp ingår socialchef, MAS, avdelningschefer för IFO samt LSS-
verksamhet 
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Planerna för kommunstyrelsen och miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden bedöms inte 
vara baserade på dokumenterade bedömningar av väsentlighet och risk. 

2.3. Uppföljning och återrapportering 
Uppföljning och återrapportering av kommunstyrelsens och nämndernas internkontroll 
har reglerats i kommunens internkontrollreglemente. I följande avsnitt redovisas kom-
munstyrelsens och nämndernas uppföljning, åtgärder samt rapportering till kommunsty-
relsen. 

Granskningen visar att styrelsen och nämnderna inte har upprättat några kompletterande 
anvisningar avseende bedömning av kontrollområden och därmed skapa underlag för 
styrelse och nämnder att vidta åtgärder vid signal på brister i den interna kontrollen. 

2.3.1. 	Iakttagelser 
2.3.1.1. Uppföljning och återrappoåering från verksamhet till nämnd 
Kommunstyrelsen - Granskningen visar att kommunstyrelsen (2016-10-17) har följt 
upp styrelsens internkontrollplan per 2016-06-30. Av uppföljningen framgår att samtliga 
aktiviteter enligt internkontrollplan har genomförts. Uppföljningen innehåller vidare 
kommentarer/utfall kring respektive kontrollområde, däremot ingen tydlig bedömning 
om resultatet av kontrollerna är tillfredställande. Till följd av redovisningen har kommun-
styrelsen beslutat att godkänna uppföljningen. 

Socialnämnden - Av protokoll framgår att nämnden har följt upp internkontrollplanen 
per januari-april (2016-05-23), per januari-juni (2016-09-26) samt per januari-oktober 
(2016-12-05). Uppföljningen har bl.a. funnit brister i handläggningen av ärende inom 
individ- och familjeomsorgen samt att system inte ger tillförlitliga uppgifter om utred-
ningstider. Rapporteringen innehåller ingen tydlig bedömning av respektive kontrollom-
råde. Av protokoll framgår att socialnämnden inte har beslutat om några åtgärder utifrån 
lämnad uppföljning. 

Barn- och utbildningsnämnden - Granskningen visar att nämnden 2016-09-26 har 
följt upp internkontrollplanen per 2016-06-30. Redovisning sker utifrån nämndens tre 
prioriterade områden. Granskningen av återrapporteringen visar att en tydlig bedömning 
av respektive kontrollområde saknas. Med anledning av lämnad information har nämn-
den inte beslutat om några åtgärder. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden - Granskningen av nämndens protokoll 
visar att nämnden har 2016-09-12 följt upp nämndens internkontrollplan. Uppföljningen 
innehåller kontrollområden, vilken utvärdering som skett samt bedömning om rutiner 
fungerar bra. Nämnden har inte beslutat om några åtgärder utifrån lämnad information. 

2.3.1.2. Återrapportering från facknämnd till kommunstyrelse 
Återrapportering till kommunstyrelsen 
Granskningen av protokoll visar att nämndernas uppföljning av internkontrollplaner har 
regelbundet delgivits kommunstyrelsen. Vid granskningstillfållet kan vi konstatera att 
delgivning av nämndernas uppföljningar har skett enligt följande: 

Socialnämnden: 	 IK-plan 2015 - delgiven kommunstyrelsen 2016-05-10 
IK-plan 2016 per 2016-06-30 - delgiven till KS 2016-10-17 
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Barn- och utbildnings- 	IK-plan 2015 — delgiven kommunstyrelsen 2016-05-10 
nämnden 
	

IK-plan 2016 per 2016-06-30 — delgiven till KS 2016-10-17 
Miljö-, bygg och hälso- 	IK-plan 2015 — delgiven kommunstyrelsen 2016-06-07 
skyddsnämnden 
	

IK-plan 2016 per 2016-06-30 — delgiven KS 2016-10-17 

2.3.2. 	Bedömningar 
Vår bedömning är att styrelsens och nämndernas aktiviteter har genomförts i enlighet 
med respektive plan. Bedömningen baseras på att nämndernas återrapportering av in-
ternkontrollplanerna. Däremot saknar nämndernas rapportering tydliga bedömningar 
resultat och effekter av genomförda kontroller, dock med undantag för miljö- bygg och 
hälsoskyddsnämnden. Detta medför att nämnderna, med undantag för miljö- bygg och 
hälsoskyddsnämnden saknar ett tydligt underlag för beslut om eventuella åtgärder. 

Återrapportering av resultatet av nämndernas interna kontroller har skett till kommun-
styrelsen i begränsad utsträckning. Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen har 
delgivits protokoll från nämndernas uppföljningar vilket inte innehåller någon bedömning 
om resultat och effekter av genomförda kontroller. 

2.4. Aktiva beslut 
2.4.1. 	Iakttagelser 
Som framgår av föregående avsnitt 2.3.1.1 saknas, med vissa undantag, tydliga bedöm-
ningar om det finns skäl för kommunstyrelsen och nämnderna att vidta åtgärder med an-
ledning av lämnad rapport. Granskningen visar att följande beslut har fattats i samband 
med rapporteringar av internkontrollplanerna till kommunstyrelsen och nämnderna. 

Granskningen av kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 visar att styrelsen i samband 
med att uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2015 beslutade att, 

a) De två uppföljningar som inte lämnats in, "Efterlevnad delegationsordning" och "Fordonsin-
ventering" ska redovisas vid kommunstyrelsens junisammanträde. 

b) Kommunchefen får i uppdrag att vid kommunstyrelsens junisammanträde lämna redovis-
ning över vilka åtgärder som vidtagits utifrån de brister som redovisats i uppföljningen. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen 2016-06-07 har följt upp punkt a). Informat-
ionen godkändes och inga ytterligare beslut fattades om vidare åtgärder. 

Avseende punkt b) har kommunchefen upprättat en skrivelse som ingår som bilaga till 
kommunstyrelsen uppföljning 2016-06-07. I skrivelsen framgår åtgärder som vidtagits till 
följd av redovisad uppföljning 2016-03-22 och i enlighet med kommunstyrelsen uppdrag. 

Som nämnts i föregående avsnitt (2.3.1.1) har nämnderna inte beslutat om vidare åtgärder 
utifrån genomförda kontroller. Kommunstyrelsen har heller inte fattat några beslut uti-
från nämndernas rapportering. En möjlig orsak kan vara att nämndernas rapportering 
saknas underlag för eventuella beslut om åtgärder. 

2.4.2. 	Bedömning 
Kommunstyrelsen beslut om åtgärder har verkställts och återrapporterats. Bedömningen 
baseras på att kommunstyrelsen kan verifiera att beslut har verkställts samt återrapporte-
rats. För socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö-, bygg och hälso-
skyddsnämnden har inga tidigare beslut om åtgärder fattats. 
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3. Avslutning 

Sammanfattande revisionell bedömning 
Kontrollmål Bedömning 

  

Har samtliga nämnder 
antagit en internkontroll-
plan? 

Är internkonirollplanerna 
baserade på en dokumen-
terad bedömning av vä-
sentlighet och risk? 

Är aktiviteterna enligt 
internkontrollplanerna 
genomförda och rappor-
terade till nämnden? 

Har nämnderna fattat 
beslut om åtgärder med 
anledning av resultatet av 
genomförda kontroller? 

Har tidigare beslut om 
åtgärder verkställts och 
återrapporterats? 

Har nämnderna återrap-
porterat resultatet av sina 
interna kontroller till 
kommunstyrelsen? 

Uppfyllt 

Samtliga nämnder har antagit internkontrollplaner för år 
2016. 

I begränsad utsträckning 

Plan för barn- och utbildningsnämnden bedöms vara 
baserad på en bedömning av väsentlighet och risk. 

Socialnämndens plan baseras på riskanalys men ingår ej i 
planen. 

Kommunstyrelsens och miljö-, bygg och hälsoskydds-
nämndens planer bedöms inte vara baserade på doku-
menterade bedömningar av väsentlighet och risk. 

1_. 
1-  

Till övervägande del 

Aktiviteter har genomförts och rapporterats i enlighet 
med nämndernas planer. Däremot saknar nämndernas 
rapportering tydliga bedömningar av resultat och effekter 
av genomförda kontroller, dock med undantag för milj ö-
bygg och hälsoskyddsnämnden. 

Beslut om åtgärder har i låg utsträckning fattats utifrån 
resultatet av genomförda kontroller. En brist är att upp-
följningarna av nämndernas internkontrollplaner i stort 
saknar bedömningar som kan ligga till grund för beslut 
om aktiva åtgärder. 

Uppfyllt 

Kommunstyrelsen kan verifiera att beslut om åtgärder har 
verkställts och återrapporterats. 

Till övervägande del 

Styrelsen har delgivits protokoll från nämndernas upp-
följningar vilket saknar bedömning om resultat och effek-
ter av genomförda kontroller. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas arbete inom 
granskat område till övervägande del är ändamålsenligt. Den interna kontrollen inom 
bedöms vara till övervägande del tillräcklig. 

3.2. Rekommendationer 
• Komrnunstyrelsen och nämnderna säkerställer att internkontrollplanernas inne-

håll och omfattning är i enlighet med gällande internkontrollreglemente. 

• Kommunstyrelsen och nämnderna utvecklar rapporteringen av genomförda kon-
troller så att resultat och effekter tydligt framgår (måluppfyllelse). 
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