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Sammanfattning 
Lekmannarevisorerna i Kalmar kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen 

har utifrån sin bedömning om väsentlighet och risk beslutat att granska intern kontroll. En 

bristfällig styrning, uppföljning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och 

utvecklas på avsett sätt och att målen inte nås. 

Revisionsfrågan som ska besvaras är huruvida bolagsstyrelsen säkerställer att den inter-

na kontrollen är tillräcklig. 

Vi bedömer att styrelsen i Destination Kalmar AB i allt väsentligt säkerställer att den inter-

na kontrollen är tillräcklig. Vår bedömning grundar sig på att styrelsen för Destination 

Kalmar AB har beslutat om ett ramverk och mallar för intern kontroll, att det genomförs 

riskanalys som omfattar bolagets verksamhet och ekonomi samt att riskanalysen bereds 

av ledande tjänstepersoner och tillställs styrelsen för beslut. 

Vi har noterat att riskanalysen inte omfattar några IT-risker vilket ramverket föreskriver. 

Sammanfattande bedömningar per kontrollmål redovisas nedan samt mer utförligt i rap-

porten.  

Kontrollmål Kommentar  

Finns det ett gemensamt 

ramverk och mallar för de 

kommunala bolagen när 

det gäller intern kontroll? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns ett gemensamt ram-

verk och mallar för de kommunala bolagen 

när det gäller intern kontroll. Vi grundar vår 

bedömning på att det finns en policy och rikt-

linjer för arbetet med intern kontroll som av-

ser Kalmar Kommunbolag AB och de majori-

tetsägda dotterbolagen. Dokumenten antas 

årligen styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB, 

vilket säkerställer att de är uppdaterade och 

aktuella. Policy och riktlinjer antas även på 

det konstituerade styrelsemötet i Destination 

Kalmar AB. 

Vi bedömer att styrdokumenten på ett tydligt 

sätt anger syftet med intern kontroll samt 

anger instruktioner för vilka riskkategorier 

som ska beaktas i riskanalysen, hur risktalen 

beräknas och hur internkontrollplanen ska 

upprättas och vad den ska innehålla. Instrukt-

ioner för uppföljning av den interna kontrollen 

framgår av dokumenten.  

Samtliga blanketter som ska användas för 
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framtagande av riskanalys, internkontrollplan, 

uppföljning av kontrollmoment samt tertial-

uppföljning till kommunbolaget är bifogade 

som bilagor till riktlinjerna, vilket skapar en 

enhetlighet för samtliga bolag.  

Vi bedömer att årshjulet med tillhörande ka-

lender ger ett tydligt stöd avseende plane-

rings- och uppföljningsprocessen. 

Genomförs riskanalyser 

som omfattar bolagens 

verksamhet och ekonomi? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det genomförs riskanalyser 

som omfattar bolagets verksamhet och eko-

nomi. Det baserar vi på att det upprättas risk-

analyser enligt föreskrivna riktlinjer och att 

riskanalyserna tillställs styrelsen för beslut. Vi 

noterar att i riskanalysen ingår inte någon risk 

kring IT, vilket är ett område som ska beaktas 

enligt riktlinjerna.  

 

Vilka är engagerade i arbe-

tet med att ta fram riskana-

lys och internkontrollpla-

ner? 

Uppfyllt 

Det är tjänstepersonerna som tar fram förslag 

på riskanalys. Dokumenten tillställs styrelsen 

som har möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget innan det fastställs.  
 

Beslutar bolagsstyrelserna 

om internkontrollplaner som 

baseras på genomförd ris-

kanalys? 

Ej bedömt 

Vi noterar att riskanalysen inte mynnat ut i 

någon risk som enligt riktlinjerna ska ingå i en 

internkontrollplan.  

 
 

Genomförs uppföljning av 

beslutade internkontrollpla-

ner? 

Ej bedömt 

Eftersom styrelsen inte fattat beslut om nå-

gon internkontrollplan har heller ingen upp-

följning skett. Den uppföljning som skedde i 

årsrapport 2018 innehåller en beskrivning av 

identifierade risker som inte når upp till den 

risknivå som kräver att en internkontrollplan 

upprättas. Vi noterar att det därmed inte skett 

någon uppföljning av riskerna i riskanalysen. 

 

Vidtas åtgärder till följd av 

identifierade brister? 

Ej bedömt 

De identifierade riskerna under år 2019 har 

inte bedömts varit så allvarliga att några åt-

gärder har behövt vidtas. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Lekmannarevisorerna i Kalmar kommuns bolag har utifrån sin bedömning om väsentlighet 

och risk beslutat att granska intern kontroll. En bristfällig styrning, uppföljning och kontroll 

kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt och att målen inte 

nås. 

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att utföra granskningen. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Säkerställer bolagsstyrelsen att den interna kontrollen är tillräcklig? 

1.3. Revisionskriterier 

• Aktiebolagslagen 

• Bolagsordning och ägardirektiv 

• Övriga relevanta styrdokument 

1.4. Kontrollmål 

Följande kontrollmål ska besvaras i granskningen: 

• Finns det ett gemensamt ramverk och mallar för de kommunala bolagen när det 

gäller intern kontroll? 

• Genomförs riskanalyser som omfattar bolagens verksamhet och ekonomi? 

• Vilka är engagerade i arbetet med att ta fram riskanalys och internkontrollplaner? 

• Beslutar bolagsstyrelserna om internkontrollplaner som baseras på genomförd ris-

kanalys? 

• Genomförs uppföljning av beslutade internkontrollplaner? 

• Vidtas åtgärder till följd av identifierade brister? 

1.5. Avgränsning och metod 

Granskningen avgränsas till bolagens arbete med intern kontroll avseende åren 2018 och 

2019 samt i förekommande fall även år 2020. Bolagen som ingår i granskningen är Kal-

mar Kommunbolag AB, Destination Kalmar AB, Kalmar Öland Airport AB, Kalmar Hamn 

AB, Kalmarhem AB, Kalmar Science Park AB, Kalmar Vatten AB och KIFAB i Kalmar AB. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, insamling av beslutsunderlag 

samt genom intervju med VD, ekonomiansvarig, turistchef, evenemangsansvarig, huvud-

skyddsombud samt ordförande i bolaget. 

VD har getts möjlighet att lämna synpunkter på sakinnehållet, men har inte återkommit.  
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Finns det ett gemensamt ramverk och mallar för de kommunala bola-

gen när det gäller intern kontroll? 

2.1.1. Iakttagelser 

Policy för intern kontroll och riskhantering, beslutad av styrelsen i Destination Kalmar 

AB. Policyn avser Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen. Varje 

år vid det konstituerade styrelsemötet ska policyn beslutas. Policyn utgör ett ramverk för 

Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagens interna kontroll och risk-

hantering. Det är alltid styrelserna som har det yttersta ansvaret för att utforma en god 

intern kontroll.  

 

Kalmar Kommunbolag har det övergripande ansvaret för att se till att det finns riktlinjer för 

intern kontroll och riskhantering i bolagskoncernen. Styrelsen i respektive bolag har det 

yttersta ansvaret för intern kontroll och riskhantering inom respektive verksamhetsom-

råde.  

 

Riskanalysen och den interna kontrollplanen ska antas och följas upp av bolagsstyrelsen. 

Verkställande direktören har ansvaret för att genomföra en riskanalys, kontrollplan och 

uppföljning. I detta ingår även ansvar för att riskanalysen och den interna kontrollplanen 

är utformade så att en god intern kontroll och riskhantering kan upprätthållas. Verkstäl-

lande direktören har ansvar för att rapportera till styrelsen om hur den interna kontrollen 

och riskhanteringen fungerar. Eventuella avvikelser ska rapporteras till styrelsen och mo-

derbolaget. Det är verkställande direktörens ansvar att omgående ta initiativ till åtgärder 

vid konstaterade brister.  

 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa 

antagen intern kontrollplan samt informera övriga anställda om dess innebörd. De ska 

också verka för att de anställda bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kon-

trollen och riskhanteringen ska rapporteras till närmast överordnad eller den som styrel-

sen utsett. 

 

Som ett resultat av genomförd riskanalys ska bolagen upprätta en kontrollplan och i pla-

nen anges de metoder och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka samt undvika oavsikt-

liga eller avsiktliga fel i verksamheten. 

 

I samband med tertialuppföljningen ska bolagen lämna en rapport om uppföljning av arbe-

tet med intern kontroll och riskhantering till styrelsen och Kalmar Kommunbolag. Bolagen 

ska årligen med utgångspunkt från antagen riskanalys lämna en rapport om uppföljning 

av intern kontroll och riskhantering till Kalmar Kommunbolag. 
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Kalmar Kommunbolags styrelse ska årligen rapportera resultatet från uppföljningen av 

den interna kontrollen och riskhanteringen till kommunstyrelsen. 

 

Riktlinjer för intern kontroll och riskhantering, beslutad av styrelsen i Destination 

Kalmar AB. Riktlinjerna avser Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbo-

lagen. Riktlinjerna anger att arbetet med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för bo-

lagets organisation och område är ett systematiskt arbete som sker i etapper. Förhopp-

ningen med att arbeta systematiskt är att öka riskmedvetenheten i bolagets verksamhet 

samt att riskfrågor får ett större fokus. Verktyget är en självskattning och för att få ett så 

rättvisande resultat som möjligt är det en fördel om flera kompetenser samverkar. Verkty-

get innehåller sju områden som utgår från kommunbolagskoncernens riskkategorier. 

 

Med utgångspunkt från nedanstående riskkategorier ska bolagen göra en riskanalys: 

 

• Omvärldsrisk 

• Verksamhetsrisk 

• Legala risker 

• Kreditrisk 

• IT-risk 

• Finansiella risker 

• Risker i finansiell rapportering 

 

Enligt riktlinjerna ska händelser/situationer som kan få konsekvenser för bolaget utifrån 

respektive riskkategori identifieras. Händelserna och eventuella skada/påverkan ska fyllas 

i på särskild blankett, Riskanalys. Blanketten finns som bilaga 1 i riktlinjerna.  

 

Sannolikheten för att skada/påverkan inträffar samt konsekvensen om skadan/påverkan 

inträffar ska bedömas. Sannolikheten ska sedan multipliceras med konsekvensen som 

ger ett risktal. Sannolikheten bedöms med skala 1 – 4, där 1 poäng är mycket liten (kan 

hända med minst 10 års mellanrum) och 4 poäng är mycket stor (kan hända varje vecka). 

Konsekvensen bedöms också med skala 1 – 4, där 1 poäng är mycket liten (mindre 

skada eller påverkan) och 4 poäng är mycket stor (mycket allvarlig skada eller påverkan).   

 

Om risktalet uppgår till 9 poäng eller högre eller om konsekvensen bedöms som en 4:a, 

ska åtgärd alltid anges på blanketten för riskanalys. Åtgärder för övriga risker noteras om 

det bedöms vara nödvändigt.  

 

Verkställande direktör ansvarar för att åtgärder genomförs och följs upp samt utvärderar 

om åtgärderna lett till önskad effekt.  

 

Efter genomförd riskanalys ska en intern kontrollplan upprättas och i planen anges de 

metoder och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller av-

siktliga fel i verksamheten. Den interna kontrollplanen upprättas på särskild blankett som 

återfinns som bilaga 2 i riktlinjerna. Den interna kontrollplanen ska innehålla: 
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• Kontrollområde 

• Kontrollmoment 

• Metod 

• Kontrollansvarig 

• Frekvens av kontroller 

Kontrollansvarigs uppföljning av kontrollmoment i intern kontrollplan ska med utgångs-

punkt från antagen plan rapporteras till verkställande direktören i den omfattning som 

fastställts i den interna kontrollplanen. Uppföljning görs på särskild blankett, bilaga 3 i 

riktlinjerna.  

Bolagen ska i samband med tertialuppföljningen lämna en kortfattad beskrivning av arbe-

tet med intern kontroll och riskhantering till styrelsen och Kalmar Kommunbolag AB. Rap-

portering görs på särskilt blankett, bilaga 4 i riktlinjerna.  

Årshjul för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen, 2019-

02-18.  

Av årshjulet framgår följande: 

• Januari - dotterbolagen ska upprätta årsrapport med uppföljning av intern kontroll 

och riskhantering.  

• Mars - Kalmar kommunbolag ska upprätta årsrapport för koncernen där styrelser-

na ska uttala sig om verksamheten samt intern kontroll och riskhantering.  

• April - Bolagskoncernens årsrapport behandlas av kommunstyrelsen respektive 

kommunfullmäktige.  

• Maj - Dotterbolagen antar vid det konstituerande styrelsemötet policy samt riktlin-

jer för intern kontroll och riskhantering.  

• September och oktober – Dotterbolagen arbetar med riskanalys för nästkom-

mande år 

• November – Styrelsen för respektive dotterbolag antar riskanalys. Kommunbola-

get antar riskanalys för koncernen.  

Kalender för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen, sen-

ast uppdaterad 2019-11-29. Av kalendern framgår dag, tid och plats för samtliga aktivite-

ter som avser kommunbolagskoncernen, exempelvis ekonomträffar, ekonomichefsträffar, 

styrelsemöten, datum för inlämning av rapporter.   

Modell för koncernstyrning av Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda 

dotterbolagen, 2019-02-18. 

Enligt styrmodellen ska dotterbolagen till kommunbolaget rapportera uppföljning av eko-

nomi och verksamhet per april, augusti och oktober, avlämna årsredovisning med revis-
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ionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport, avlämna årsrapport som 

bl.a. innehåller intern kontroll och riskhantering samt verksamhetsplan med budget och 

riskanalys.  

 

Vidare anger styrmodellen att Kalmar kommunbolag ska avlämna koncernens årsrapport 

med uppföljning av ägardirektiv, styrelsens uttalande om verksamheten samt intern kon-

troll och riskhantering till kommunen. Av intervjuerna framgår att policy, riktlinjer, årshjulet 

samt tillhörande kalender som är specificerad på datumnivå finns att tillgå på intranätet 

som samtliga bolag har tillgång till.  

2.1.2.  Bedömning 

Vi bedömer att det finns ett gemensamt ramverk och mallar för de kommunala bolagen 

när det gäller intern kontroll. Vi grundar vår bedömning på att det finns en policy och rikt-

linjer för arbetet med intern kontroll som avser Kalmar Kommunbolag AB och de majori-

tetsägda dotterbolagen. Dokumenten antas årligen av styrelsen i Kalmar Kommunbolag 

AB, vilket säkerställer att de är uppdaterade och aktuella. Policy och riktlinjer antas även 

på det konstituerande styrelsemötet i Destination Kalmar AB. 

Vi bedömer att styrdokumenten på ett tydligt sätt anger syftet med intern kontroll samt 

anger instruktioner för vilka riskkategorier som ska beaktas i riskanalysen, hur risktalen 

beräknas och hur internkontrollplanen ska upprättas och vad den ska innehålla. Instrukt-

ioner för uppföljning av den interna kontrollen framgår av dokumenten.  

Samtliga blanketter som ska användas för framtagande av riskanalys, internkontrollplan, 

uppföljning av kontrollmoment samt tertialuppföljning till kommunbolaget är bifogade som 

bilagor till riktlinjerna, vilket skapar en enhetlighet för samtliga bolag.  

Vi bedömer att årshjulet med tillhörande kalender ger ett tydligt stöd avseende planerings- 

och uppföljningsprocessen. 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.      

2.2. Genomförs riskanalyser som omfattar bolagens verksamhet och eko-

nomi? 

2.2.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av Destination Kalmar AB:s riskanalys avseende år 2020. Riskanalysen 

revideras årligen i befintligt dokument. Riskanalysen är upprättad enligt mallen i riktlinjer-

na (bilaga 1), men IT-risker är inte beaktade i riskanalysen. Riskanalysen innehåller totalt 

17 risker, varav inga risker har ett risktal som uppgår till nio eller högre eller en konse-

kvens som bedöms som en fyra. Bolaget har därmed bedömt att samtliga risker understi-

ger nivå för upprättande av internkontrollplan. Enligt de intervjuade har bolaget inte upp-

rättat en internkontrollplan sedan år 2017, då risktalen även år 2018 och 2019 understeg 

den nivå som kräver åtgärder.  
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Riskkategori Identifierade risker Risktal > 9 eller konsekvens 4 

Omvärldsrisk 3 0 

Verksamhetsrisk 3 0 

Legal Risk 1 0 

Kreditrisk 1 0 

IT-risk - - 

Finansiell risk 5 0 

Risk i finansiell rapportering 4 0 

Totalt 17 0 

 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det genomförs riskanalyser som omfattar bolagets verksamhet och eko-

nomi. Det baserar vi på att det upprättas riskanalyser enligt föreskrivna riktlinjer och att 

riskanalyserna tillställs styrelsen för beslut. Vi noterar att i riskanalysen ingår inte någon 

risk kring IT, vilket är ett område som ska beaktas enligt riktlinjerna. 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

2.3. Vilka är engagerade i arbetet med att ta fram riskanalys och intern-

kontrollplaner? 

2.3.1. Iakttagelser 

Enligt de intervjuade tas bolagets riskanalys fram av ledningsgruppen som består av VD, 

ekonomiansvarig, turistchef samt evenemangsansvarig. Ledningsgruppen arbetar med 

riskanalysen i samband med ”Ledningens genomgång” som äger rum två gånger per år. 

Riskanalysen är, enligt de intervjuade, ett levande dokument och kan revideras löpande. 

Senaste riskanalysen som mynnade ut i åtgärder i en internkontrollplan var år 2017. I 

riskanalysen för år 2018 gjordes bedömningen att de risker som tidigare föranlett risktal ej 

längre bedömdes som en risk, dessa var bemanning av personal samt partners avhopp. 

Riskanalysen behandlas på styrelsemötet i december månad. Före mötet sker en plane-

ring då ordförande och vice ordförande har möjlighet att få förklaring till de bedömningar 

som tjänstepersonerna gjort i riskanalysen. På styrelsemötet görs en föredragning av hur 

riskanalysen är uppbyggd och om det behöver vidtas några åtgärder. Även där har styrel-

seledamöterna möjlighet att lämnas synpunkter på riskbedömningen.  

2.3.2. Bedömning 

Det är tjänstepersonerna som tar fram förslag på riskanalys Dokumenten tillställs styrel-

sen som har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan det fastställs.   

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

2.4. Beslutar bolagsstyrelserna om internkontrollplaner som baseras på 

genomförd riskanalys? 

2.4.1. Iakttagelser 

I Destination Kalmar innehåller riskanalysen förutom risk, skada/påverkan, sannolikhet, 

konsekvens och risktal som samtliga är kopplade till riskanalysen, även åtgärd och ansva-
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rig för att åtgärden genomförs. Det finns åtgärder och ansvarig även för risker som inte 

når upp till nivån för att upprätta en internkontrollplan.  

Riskanalysen för år 2020 antogs av styrelsen 2019-11-07, § 74. Av styrelseprotokollet 

framgår att riskanalysen i förväg har skickats till styrelsens medlemmar. Vidare framgår 

att VD redogör för riskanalysen och påpekar att personalen utgör den största risken. Risk-

tal ligger under nivå för upprättande av intern kontrollplan. Styrelsen beslutar att god-

känna upprättad riskanalys.   

2.4.2. Bedömning 

Vi noterar att riskanalysen inte mynnat ut i någon risk som enligt riktlinjerna ska ingå i en 

internkontrollplan.  

Kontrollmålet bedöms ej. 

2.5. Genomförs uppföljning av beslutade internkontrollplaner? 

2.5.1. Iakttagelser 

Enligt riktlinjerna ska uppföljningen av kontrollmomenten i internkontrollplanen ske på 

särskild blankett (bilaga 3). Eftersom styrelsen inte har beslutat om någon internkontroll-

plan har heller ingen uppföljning av kontrollmoment gjorts. 

Av intervjuerna framgår att den interna kontrollen följs upp i tertialrapporterna samt i års-

rapporten, vilket stadgas i bilaga 4 i riktlinjerna. 

Av intervjuerna framgår att den interna kontrollen följs upp i tertialrapporterna samt i års-

rapporten.  

Vi har tagit del av Destinations Kalmar AB:s årsrapport för år 2018. Av uppföljningen av 

intern kontroll framgår följande: 

Omvärldsrisk - Ledningsgruppen har identifierat följande risker:  

Ny/ombyggnation i Ölandshamnen som påverkar tillgänglighet och trivsel avseende tu-

ristcenter, gästhamn och ställplatser, vilket medför risk för minskade intäkter, i synnerhet 

om kapaciteten reduceras. 

Kris/krig/oroligheter i världen påverkar också verksamheten i bolaget. Ledningsgruppen 

anser att det är viktigt att vara medveten om dessa risker och anpassa budgetering och 

verksamhet utifrån rådande omständigheter. 

Verksamhetsrisk - Ledningsgruppen har identifierat följande risker:  

Bemanning – personal. Verksamheten kan inte bedrivas enligt plan om nyckelpersoner i 

bolaget avslutar sin anställning eller är frånvarande en längre tid. Detta kan motverkas via 

tydliga uppdrags- och arbetsbeskrivningar samt mål och strategier som är förankrade hos 

personalen.  
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Minskat förtroende för bolaget. Om trovärdigheten sjunker påverkas alla relationer nega-

tivt och investeringsviljan avtar. Detta kan motverkas via tydliga uppdrags- och arbetsbe-

skrivningar samt mål och strategier som är förankrade hos personalen. 

Legala risker - Ledningsgruppen har identifierat följande risker:  

Lagstiftning kan påverka verksamheten t.ex. i form av minskade intäkter. För att motverka 

detta är det viktigt att bolaget håller sig uppdaterat om nya lagar och prejudicerade fall via 

branschorganisationer och Kalmar Kommunbolag. 

Kreditrisk - Ledningsgruppen har identifierat följande risker:  

Leverantörer som inte uppfyller ingångna avtal gör att projektet/aktiviteten blir dyrare än 

planerat. Detta kan i viss mån förhindras via kontroll av leverantörer automatiskt av före-

taget Inyett. 

IT-risk - Ledningsgruppen har identifierat följande risker:  

Vid ström- och nätverksavbrott påverkas möjligheten att ta betalt av kunder och bedriva 

verksamheten i stort. Som åtgärd kan batteridrivna betalningsterminaler med mobilnät-

verk samt manuell kassahantering nyttjas. Åtgärd för att säkerställa energiförsörjning 

saknas. 

Finansiella risker - Ledningsgruppen har identifierat följande risker:  

Kundfakturor som ej blir gjorda mot avtalsparter, uteblivna kundbetalningar, partners av-

hopp, vilka alla påverkar likviditeten till det sämre, vilket i sin tur medför problem att utföra 

betalningar enligt plan. Dessutom kan valutaförändringar påverka kostnaderna för t.ex. en 

utställning. För att minimera riskerna har nya rutiner arbetats fram för att underlätta kund-

fakturering i ekonomisystemet, förbättra fakturaunderlag, avstämning av inbetalningar 

månadsvis samt påminnelse- och inkassorutiner. Tack vare en ny heltidstjänst gällande 

partner och relationer har också risken för partners avhopp minskat.  

Risker i finansiell rapportering - Ledningsgruppen har identifierat följande risker:  

Felaktig kostnadskontering, felaktiga/dubbla leverantörsbetalningar, bristande avstäm-

ningar samt felaktiga löner. Detta kan leda till merarbete och likviditetspåverkan samt att 

uppföljningen inte stämmer mot budget. Åtgärder har vidtagits bl.a. förbättrade rutiner vid 

månadsuppföljning, översyn av kontoplanen samt bättre rutiner mellan bolaget och löne-

kontoret på kommunen. 

I tertialuppföljningen 1 för år 2019 skriver bolaget att arbetet med intern kontroll och risk-

hantering fortlöper enligt plan. Bolaget har tillfälligt inte några aktiva kontrollmoment kopp-

lade till den interna riskanalysen. Ledningen följer kontinuerligt verksamhetens utveckling 

och de nya risker som kan uppstå. 

I uppföljningen för tertial 2 år 2019 framgår att intern kontroll och riskhantering har ge-

nomförts enligt de beslutade riktlinjerna som upprättats inom koncernen, men att beslutad 

riskanalys inte lett till att någon interkontrollplan behöver upprättas.  
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2.5.2. Bedömning 

Eftersom styrelsen inte fattat beslut om någon internkontrollplan har heller ingen uppfölj-

ning skett. Den uppföljning som skedde i årsrapport 2018 innehåller en beskrivning av 

identifierade risker som inte når upp till den risknivå som kräver att en internkontrollplan 

upprättas. Vi noterar att det därmed inte skett någon uppföljning av riskerna i riskana-

lysen. 

Kontrollmålet bedöms ej. 

2.6. Vidtas åtgärder till följd av identifierade brister? 

2.6.1. Iakttagelser 

Riskanalysen för år 2019 utmynnade inte i några risker som hade risktal 9 eller högre eller 

en konsekvens satt till 4. Därmed fanns det inga kontrollmoment att lyfta ut i en internkon-

trollplan för att sedan följa upp och åtgärda. 

2.6.2. Bedömning 

De identifierade riskerna under år 2019 har inte varit så allvarliga att några åtgärder har 

behövt vidtas. 

Kontrollmålet bedöms ej. 
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Caroline Liljebjörn 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av lekmannarevisorerna i Kalmar kommun bolag enligt de villkor och under de 

förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-11-21. PwC ansvarar inte utan särskilt 

åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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