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Sammanfattning 
Av kommunallagen 6 kapitel 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, 

ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som full-

mäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska 

även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i 

enlighet med fullmäktiges mål, uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra 

uppdraget ansvarar respektive styrelse/nämnd för att bygga upp system och rutiner 

för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa 

tillämpas.  

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning konstaterat att det finns ett behov av att 

genomföra en granskning av området. En bristfällig styrning, uppföljning och kontroll 

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

inte nås. 

Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att den interna kontrollen är tillräcklig? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställer att den 

interna kontrollen är tillräcklig. Vi grundar vår bedömning på att det finns styrdokument 

i form av reglemente och riktlinjer som anger ett gemensamt ramverk och mallar för 

intern kontroll. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder, har under den granskade 

perioden, genomfört riskanalyser, fastställt internkontrollplaner och behandlat 

uppföljning av beslutade planer.  

Vi har identifierat följande utvecklingsområden: 

Vår granskning av riskanalyserna visar att kommunstyrelsen och nämnderna främst 

identifierat risker inom stödprocesser och i mindre omfattning inom ledningsprocesser 

och huvudprocesser. Det finns etablerade processgrupper avseende stödprocesser 

med representanter från samtliga förvaltningar som tillsammans tar fram 

kommunövergripande risker. Dessa risker läggs in i nämndernas riskanalyser, vilket 

kan bidra till övervikten av risker inom stödprocesserna. Noteras kan att respektive 

nämnd har från och med internkontrollplanen år 2019 möjlighet att anpassa riskvärdet 

till sin verksamhet. 

Internkontrollplanerna har för kommunstyrelsen och flertalet nämnder en övervikt av 

kontrollmoment inom stödprocesser i allmänhet och finansiell rapportering i synnerhet. 

Servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden använder inte den 

kommunövergripande mallen för att upprätta riskanalys och internkontrollplan. Kultur- 

och fritidsnämndens process har inte varit anpassad tidsmässigt till den 

kommunövergripande tidplanen och de stadgade risknivåerna har inte använts för att 

exkludera risker som inte behöver kontrollmoment. 

Uppföljningen av internkontrollplaner saknar i flera fall beskrivning över vilka kontroller 
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som utförts inom kontrollmomenten och vad angiven bedömning grundas på. 

Socialnämndens uppföljning omfattar inte samtliga beslutade kontrollmoment och 

kultur- och fritidsnämnden har inte följt upp de kommunövergripande 

kontrollmomenten inom stödprocesser.  

 

Ledningssystemet Hypergene används för upprättande av riskanalyser, internkontroll-

planer samt uppföljning av beslutade kontrollmoment. I systemet finns även funktioner 

som ska stödja dokumentation av de åtgärder som ska utföras till följd av identifierade 

brister. Denna funktion är inte fullt ut etablerad inom kommunstyrelsen och 

nämnderna. 

 

Övergripande bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Finns det ett gemensamt 
ramverk och mallar för 
kommunstyrelsen och 
nämnderna när det gäller 
intern kontroll?  

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns ett gemensamt 

ramverk och mallar för kommunstyrelsen 

och nämnderna när det gäller intern 

kontroll. Vi baserar vår bedömning på att 

det finns antagna styrdokument i form av 

reglemente och riktlinjer som behandlar 

roller och ansvar, tidplan för antagande 

såväl som uppföljning av den interna 

kontrollplanen. Vidare behandlar 

riktlinjerna metod för att upprätta 

riskanalys och intern kontrollplan. Vi 

bedömer att det finns stöd för det praktiska 

arbetet med internkontrollarbetet i form av 

instruktioner som beskriver inmatning i 

system, uppföljning och framtagande av 

rapporter. Samtliga styrdokument 

uppdateras årligen, vilket bedöms som 

positivt. 
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Genomförs riskanalyser som 
omfattar 
kommunstyrelsen/nämndern
as verksamhet och 
ekonomi? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och 

nämnderna genomför riskanalyser som 

omfattar verksamhet och ekonomi. Vår 

granskning av riskanalyserna visar att 

kommunstyrelsen och nämnderna främst 

identifierat risker inom stödprocesser och i 

mindre omfattning inom ledningsprocesser 

och huvudprocesser. Det finns etablerade 

processgrupper avseende stödprocesser 

med representanter från samtliga 

förvaltningar som tillsammans tar fram 

kommunövergripande risker. Dessa risker 

läggs in i nämndernas riskanalyser, vilket 

kan bidra till övervikten av risker inom 

stödprocesserna. Noteras kan att 

respektive nämnd har från och med 

internkontrollplanen år 2019 möjlighet att 

anpassa riskvärdet till sin verksamhet. 

 

Beslutar 
kommunstyrelsen/nämndern
a om internkontrollplaner 
som baseras på genomförd 
riskanalys? 

Uppfyllt  

Vi bedömer att kommunstyrelsen och 

nämnderna för år 2018 och 2019 beslutat 

om internkontrollplaner som baseras på 

genomförd riskanalys. Följande 

förbättringsområden kommenteras. 

Internkontrollplanerna har för 

kommunstyrelsen och flertalet nämnder en 

översikt av kontrollmoment inom 

stödprocesser i allmänhet och finansiell 

rapportering i synnerhet. Servicenämnden 

och kultur- och fritidsnämnden använder 

inte den kommunövergripande mallen för 

att upprätta riskanalys och 

internkontrollplan. Kultur- och 

fritidsnämndens process har inte varit 

anpassad tidsmässigt till den 

kommunövergripande tidplanen och de 

stadgade risknivåerna har inte använts för 

att exkludera risker som inte behöver 

kontrollmoment. 
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Genomförs uppföljning av 
beslutade 
internkontrollplanen? 

Uppfyllt 
Kommunstyrelsen och nämnderna har 
behandlat uppföljning av 
internkontrollplanerna för år 2018 och 
2019. Följande förbättringsområden 
kommenteras. 
Uppföljningsdokumentationen saknar i 
flera fall beskrivning över vilka kontroller 
som utförts inom kontrollmomenten och 
vad angiven bedömning grundas på. 
Socialnämndens uppföljning omfattar inte 
samtliga beslutade kontrollmoment och 
kultur- och fritidsnämnden har inte följt upp 
de kommunövergripande 
kontrollmomenten inom stödprocesser.  
 

 

Vidtas åtgärder till följd av 
identifierade brister? 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att det delvis vidtas åtgärder 
till följd av identifierade brister. 
Ledningssystemet Hypergene används för 
upprättande av riskanalyser, 
internkontrollplaner samt uppföljning av 
beslutade kontrollmoment. I systemet finns 
även funktioner som ska stödja 
dokumentation av de åtgärder som ska 
utföras till följd av identifierade brister. 
Denna funktion är dock inte fullt ut 
etablerad inom kommunstyrelsen och 
nämnderna. 
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Bedömningar utifrån kontrollmål per nämnd 

 Ramverk 
och mallar 

Genomförs 
riskanalys 

Beslut med 
riskanalys 
som under-
lag 

Genomförs 
uppföljning 

Åtgärder med 
anledning av 
uppföljning 

Kommunstyrelsen 

     
Samhällsbyggnadsnämnden 

     
Servicenämnden 

     
Utbildningsnämnden 

     
Socialnämnden 

     
Omsorgsnämnden 

     
Kultur- och fritidsnämnden 

     
Södermöre 
kommundelsnämnd 

     

 

Vi ser följande utvecklingsområden/rekommendationer för kommunstyrelsen och 

nämnderna: 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen bör överväga hur arbetet med riskanalyser och riskbedömning 

avseende huvud- och ledningsprocesser kan utvecklas inom styrelsen och 

nämnderna. 

Vi anser att en ökad delaktighet från kommunstyrelsen vore önskvärd. 

Vi anser att uppföljningsdokumentet bör innehålla en beskrivning av vilka kontroller 

som utförts och vilket resultat som har uppnåtts. Vi anser att dokumentationen över 

vidtagna åtgärder behöver förtydligas. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vi anser att arbetet med att identifiera risker inom huvud- och ledningsprocesser bör 

utvecklas. 

Servicenämnden 

Vi anser att arbetet med att identifiera risker inom huvud- och ledningsprocesser bör 

utvecklas. 

Vi anser att nämnden bör använda den kommunövergripande mallen vid beslut av 
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riskanalys och internkontrollplan. 

Vi anser att en ökad delaktighet från nämnden vore önskvärd. 

Utbildningsnämnden 

Vi anser att arbetet med att identifiera risker inom huvud- och ledningsprocesser bör 

utvecklas. 

Vi anser att uppföljningsdokumentet bör innehålla en beskrivning av vilka kontroller 

som utförts och vilket resultat som har uppnåtts. 

Socialnämnden 

Vi anser att nämnden bör säkerställa att samtliga kontrollmoment följs upp. 

Omsorgsnämnden 

Vi anser att arbetet med att identifiera risker inom huvud- och ledningsprocesser bör 

utvecklas. 

Vi anser att uppföljningsdokumentet bör innehålla en beskrivning av vilka kontroller 

som utförts och vilket resultat som har uppnåtts. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Vi anser att nämnden bör anpassa arbetet framgent vad gäller tidplan för upprättandet 

och antagande av riskanalys och internkontrollplan samt följa de 

kommunövergripande riktlinjerna vad gäller risknivå för kontrollmoment. 

Vi anser att nämnden bör använda den kommunövergripande mallen vid beslut av 

riskanalys och internkontrollplan. 

Vi anser vidare att de centralt framtagna riskerna bör inkluderas i nämndens 

internkontrollplan. 

Vi anser att uppföljningsdokumentet bör innehålla en beskrivning av vilka kontroller 

som utförts och vilket resultat som har uppnåtts. 

Södermöre kommundelsnämnd 

Inget att kommentera. 
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Inledning 
Bakgrund 

Av kommunallagen 6 kapitel 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, 

ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även 

tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i 

enlighet med fullmäktiges mål, uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra 

uppdraget ansvarar respektive styrelse/nämnd för att bygga upp system och rutiner 

för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa 

tillämpas.  

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning konstaterat att det finns ett behov av att 

genomföra en granskning av området. En bristfällig styrning, uppföljning och kontroll 

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

inte nås. 

Syfte och Revisionsfråga 

Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att den interna kontrollen är tillräcklig? 

Revisionskriterier 

 Kommunallagen 

 Fullmäktiges policy och riktlinjer 

 

Kontrollmål   

 Finns det ett gemensamt ramverk och mallar för kommunstyrelsen och nämnderna 

när det gäller intern kontroll? 

 Genomförs riskanalyser som omfattar kommunstyrelsen/nämndernas verksamhet 

och ekonomi? 

 Beslutar kommunstyrelsen/nämnderna om internkontrollplaner som baseras på 

genomförd riskanalys? 

 Genomförs uppföljning av beslutade internkontrollplaner? 

 Vidtas åtgärder till följd av identifierade brister? 

   

Avgränsning och metod 

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern 

kontroll.  Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, insamling av 

beslutsunderlag samt genom intervjuer med förvaltningschef samt tjänstepersoner 

med särskilt ansvar för intern kontroll. Granskningen avgränsas till riskanalys och 

internkontrollplaner för åren 2018 och 2019.   
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Iakttagelser och 
bedömningar 
Ramverk och mallar för intern kontroll 

Iakttagelser 
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Dokumentet 

är senast reviderat 2018-11-26, § 174. Av reglementet framgår att en god intern 

kontroll bland annat ska tillse att kommunen har en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet, vilket innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer 

och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande 

till kommunens mål. Enligt reglementet har kommunstyrelsen det övergripande 

ansvaret för att se till att det finns intern kontroll inom kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen ska utifrån reglementet utfärda riktlinjer för den interna kontrollens 

organisation, utformning och funktion samt tillse att den utvecklas utifrån kommunens 

behov.  

Vidare anger reglementet att nämnderna har det yttersta ansvaret för att organisera 

den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska också, i syfte att 

åstadkomma en god intern kontroll, dokumentera och anta regler och anvisningar som 

kan behövas för den nämndspecifika verksamheten.  

Gällande uppföljning av den interna kontrollen ska nämnden senast i samband med 

att verksamhetsplanen och internbudgeten behandlas anta en intern kontrollplan 

baserat på riskanalyserna för kommande års uppföljning/granskning av den interna 

kontrollen. Nämnden ska senast i samband med upprättandet av årsrapporten 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med 

utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade 

system för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen besluta om 

sådana. 

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för intern kontroll. Dokumentet är senast 

reviderat 2018-12-04, § 184. I riktlinjerna behandlas bland annat riskanalys, 

kommunens riskkategorier, kommunens huvudprocesskarta samt metod för att 

upprätta riskanalys och intern kontrollplan. 

Riskanalys ska antas av nämnden som grund för styrningen. En riskanalys är en 

självskattning och för att få ett så rättvisande resultat är det en fördel om fler 

kompetenser samverkar.  

Kommunens riskkategorier består av fem olika delar; omvärldsrisk, 

verksamhetsrisker, legala risker, IT-risk samt risker i rapportering. Utifrån dessa ska 

nämnden upprätta en riskanalys.  

Kommunens huvudprocesskarta består av ledningsprocesser, huvudprocesser och 

stödprocesser. Stödprocesser ska hanteras i processgrupper med sakkunniga från 
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varje förvaltning. Kommunledningskontoret är sammankallande för gruppen. Risker 

som identifieras och bedöms i processgruppen blir obligatoriska risker för samtliga 

nämnder att beakta.  

Metod för att upprätta riskanalys och intern kontrollplan är uppdelad i fyra steg; 

identifiera risker, bedöma riskerna, intern kontrollplan samt utförande av kontroller, 

uppföljning samt beslut om eventuella åtgärder.  

De händelser som kan få konsekvenser för verksamheten utifrån respektive process 

och riskkategori ska identifieras. Identifierade händelser registreras i kommunens 

systemstöd för intern kontroll, Hypergene. Riskerna ska därefter bedömas utifrån 

sannolikhet på en skala från 1-4 och konsekvens från en skala från 1-4. 

Sannolikheten ska multipliceras med konsekvensen och ge ett riskvärde. Om 

riskvärdet blir 9 poäng eller högre eller om konsekvensen bedöms som fyra ska 

kontrollmoment alltid anges.  

Som ett resultat av genomförd riskanalys ska nämnden upprätta en intern kontrollplan. 

Den interna kontrollplanen med tillhörande riskanalys ska innehålla: risk, riskkategori, 

ansvarig, riskvärde med sannolikhet och konsekvens angivna, motivering till angivna 

värden, kontrollmoment samt beskrivning, metod och frekvens.   

Vidare anger riktlinjerna att all rapportering och uppföljning ska ske i enlighet med 

framtagen instruktion i verksamhetshandboken; ”Hypergene – registrering och 

uppföljning av internkontroll, riskanalys”. Kommunstyrelsen får senast i maj en 

uppföljning av kommunledningskontoret med en samlad bedömning av nämndernas 

arbete med intern kontroll i de olika processerna.  

Kommundirektören har fastställt instruktioner för intern kontroll; ”Hypergene – 

registrering och uppföljning av internkontroll, riskanalys”. Dokumentet reviderades 

senast 2018-12-04. Denna instruktion har till syfte att guida användaren vid inmatning 

och uppföljning av uppgifter samt framtagning av rapporter i Hypergene. Instruktionen 

inkluderar även en förteckning över definitioner som används inom området.  

Av intervjuerna framgår att de styrande dokumenten revideras årligen för att 

säkerställa att de är uppdaterade. Riktlinjerna för intern kontroll reviderades senast av 

kommunstyrelsen 2018-12-04, § 184. Förändringen som gjordes är att de risker som 

hanteras från sakkunniga från varje förvaltning inom stödprocessområdet kommer 

vara fortsatt obligatoriska att beakta för samtliga nämnder, men det finns numera 

möjlighet att för varje nämnd att korrigera riskvärdet. 

Bedömning 
Vi bedömer att det finns ett gemensamt ramverk och mallar för kommunstyrelsen och 

nämnderna när det gäller intern kontroll. Vi baserar vår bedömning på att det finns 

antagna styrdokument i form av reglemente och riktlinjer som behandlar roller och 

ansvar, tidplan för antagande såväl som uppföljning av den interna kontrollplanen. 

Vidare behandlar riktlinjerna metod för att upprätta riskanalys och intern kontrollplan.  
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Vi bedömer att det finns stöd för det praktiska arbetet med internkontrollarbetet i form 

av instruktioner som beskriver inmatning i system, uppföljning och framtagande av 

rapporter. Samtliga styrdokument uppdateras årligen, vilket bedöms som positivt.  

Riskanalyser och internkontrollplaner  

Kommunstyrelsen 
Iakttagelser 

Kommunledningskontoret ansvarar för att se till att reglemente, riktlinjer samt 

instruktioner för intern kontroll hålls uppdaterade. Kommunledningskontoret är även 

ansvarigt för att driva processgrupperna inom arbetet med intern kontroll. Vid 

tidpunkten för granskningen finns en etablerad processgrupp gällande hantering av 

ekonomi med representanter från samtliga förvaltningar. Syftet är att gruppen ska 

träffas två gånger per år för att ta fram riskanalys för de kommunövergripande 

stödprocesserna som avser ekonomisk hantering. Risker som identifieras i 

processgrupperna blir obligatoriska risker för samtliga nämnder. Nytt för år 2019 är att 

respektive nämnd har möjlighet att anpassa riskvärdet till sin verksamhet.  

Det pågår ett arbete med att skapa processgrupper även för övriga stödprocesser. 

Enligt de intervjuade har arbetet varit vilande under en period men nu ska kommunen 

ta ett omtag gällande processarbetet. Alla kommunens identifierade stödprocesser 

ska tilldelas en processledade. Exempel på stödprocesser är hantering av ekonomi, 

hantering av ärenden och dokument, leverera IT-stöd samt tillhandahålla varor och 

tjänster. Arbetet med processkartläggningen avser även lednings- och 

huvudprocesser men riskanalys för dessa processer arbetas fram av respektive 

förvaltning. Av intervjuerna framgår att det finns ett kommunövergripande samarbete 

med ekonomigruppen och nätverket för kvalitet- och miljö där risker och förslag på 

kontrollmoment diskuteras.   

Vi har tagit del av riskanalys och intern kontrollplan för år 2018. Kommunstyrelsen 

beslutade 2017-12-05, § 216 att godkänna riskanalysen och den interna 

kontrollplanen för år 2018. Alla risker är grupperade per process och riskkategori är 

specificerad. Samtliga identifierade risker har bedömts utifrån skalan av sannolikhet 

och risk och tilldelats ett riskvärde samt en kommentar till bedömningen. För de risker 

där riskvärdet uppgår till minst 9 poäng eller om konsekvensen bedömts som 4 är ett 

eller flera kontrollmoment angivna.  

Totalt innehåller riskanalysen 40 identifierade risker uppdelade enligt följande: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 1 0 0 1 

Verksamhetsrisker 4 9 9 22 

Legala risker 1 0 6 7 

IT-risker 0 0 3 3 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 7 7 

 6 9 25 40 
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Av dessa 40 identifierade risker uppgick riskvärdet till minst 9 poäng eller 

konsekvensen till 4 för totalt 21 risker. Till dessa 21 risker har 39 kontrollmoment 

angivits. Kontrollmomentens uppdelning visas i nedan tabell: 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan för år 2019 antogs av 

kommunstyrelsen 2019-02-05, § 39. Riskanalysen innehåller totalt 41 identifierade 

risker. Av de identifierade riskerna avser 25 stycken stödprocesser. Fördelningen i 

riskanalysen är i stort sätt densamma som i riskanalysen år 2018. Av de 41 

identifierade riskerna uppgick riskvärdet till minst 9 poäng eller konsekvensen till 4 för 

totalt 15 risker. Internkontrollplanen för år 2019 avser således 15 risker med totalt 28 

kontrollmoment, varav 26 kontrollmoment avser stödprocesser. 

Inom kommunstyrelseförvaltningen framgår av intervjuerna att förvaltningschef för 

kommunledningskontoret tillsammans med ledningsgrupp, redovisningschef och 

kommunens kvalitets- och miljösamordnare ansvarar för arbetet med intern kontroll. 

Arbetet med riskanalys och framtagande av intern kontrollplan pågår enligt de 

intervjuade under årets andra hälft och inleds med att föregående och innevarande 

års internkontrollplan följs upp. Befintliga riskers aktualitet utvärderas och förekomsten 

av nya risker diskuteras. Risk för att kommunen inte tillhandahåller en tillräcklig och 

likvärdig räddningstjänst är exempel på en ny risk som tillkom i arbetet med 

riskanalysen inför 2019 års plan som ett resultat av bränderna sommaren år 2018.  

Riskvärdena i riskanalysen beslutas av kommunstyrelsen men förslag till riskvärden 

tas fram i dialog i ledningsgruppen. Vi noterar att 36 av 39 kontrollmoment i 2018 års 

internkontrollplan avser stödprocesser. Med stödprocesser menas bland annat 

hantering av ekonomi, ärenden och dokument, IT-stöd, lönehantering, stöd och 

utveckling av den demokratiska processen samt att tillhandahålla lokaler, varor och 

tjänster. De intervjuade menar att det pågår en utveckling avseende att inkludera fler 

risker för verksamheten och inte enbart stödprocesser så som ekonomi. Det framgår 

även att det pågår ett arbete med att konkretisera riskerna och kontrollmomenten för 

att de ska bli lättare att mäta. Ofta blir kontrollmomenten för breda och abstrakta. 

Kommande års internkontrollplan beslutas av kommunstyrelsen årligen omkring 

årsskiftet. Det framgår av intervjuerna att kommunstyrelsen antar tjänstemännens 

förslag till internkontrollplan som baseras på riskanalysen. Kommunstyrelsen är inte 

delaktiga i framtagandet av risker eller beräkning av riskvärden men enligt intervjuerna 

är transparens och tydliga mätbara kontrollmoment något som efterfrågas från 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 0 0 0 0 

Verksamhetsrisker 1 2 9 12 

Legala risker 0 0 5 5 

IT-risker 0 0 2 2 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 20 20 

 1 2 36 39 
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kommunstyrelsen.  

Bedömning 

Vi bedömer att riskanalys genomförs som omfattar kommunstyrelsens verksamhet 

och ekonomi samt att internkontrollplanen baseras på genomförd riskanalys. Vi 

grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen har beslutat om internkontrollplaner 

för både år 2018 och år 2019, vilka är baserade på utförd riskanalys. Vi noterar att 

majoriteten av kontrollmomenten avser stödprocesser, 36 av 39 kontrollmoment i 

2018 års internkontrollplan. Inom stödprocesser utgör risker i finansiell rapportering 20 

av totalt 36 kontrollmoment. Internkontrollplanen för år 2019 avser 26 av 28 

kontrollmoment stödprocesser. Vi bedömer att roller och ansvar avseende arbetet 

med den interna kontrollen är definierade på ett tydligt sätt men att en ökad 

delaktighet från kommunstyrelsen vore önskvärd.  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Iakttagelser 

Enligt intervjuerna framgår att arbetet med intern kontroll har utvecklats de senaste 

åren. Verksamhetsutvecklaren har det sammanhållande ansvaret för förvaltningens 

arbete med intern kontroll. Riskanalysarbetet inom förvaltningen utgår från 

huvudprocesskartan men enligt de intervjuade är underprocesserna ej fullt utvecklade 

vid tidpunkten för granskningen och alla risker är därmed inte identifierbara. Det pågår 

ett arbete inom förvaltningen med att identifiera förvaltningens underprocesser. När 

detta arbete är färdigställt förväntas internkontrollarbetet att förbättras.  

Enligt de intervjuade är det föregående och innevarande års uppföljning som ligger till 

grund för nästkommande års riskanalys och internkontrollplan. Tidplanen följer 

densamma som för verksamhetsplan och budget och arbetet för nästkommande års 

plan påbörjas under hösten. Planen beslutas av nämnden runt årsskiftet. Uppföljning 

av föregående års plan tas formellt efter antagande av ny plan men enligt de 

intervjuade har de kontroll över vilka moment som bedöms som ej uppfyllda och som 

ska följa med i nästkommande års plan.  

 Risker avseende stödprocesser tas fram centralt och skickas ut till samtliga 

förvaltningar av kommunledningskontoret. De intervjuade ser positivt på den 

förändring som infördes inför år 2019 som innebär att nämnderna har möjlighet att 

korrigera riskvärdena för de centralt identifierade riskerna i stödprocesser. Detta har 

resulterat i färre kontrollmoment för samhällsbyggnadsnämnden för år 2019. Enligt 

intervjuerna träffas verksamhetsutvecklare, ekonom och stabschef och arbetar fram 

de olika riskvärdena i internkontrollplanen. Enligt de intervjuade har de arbetat mycket 

med att knyta riskerna till sin specifika verksamhet och kommit en lång väg med både 

verksamhetsplan och internkontrollplan. Kontrollerna i internkontrollplanen fördelas 

sedan ut till ansvariga tjänstemän.  

Det kommunövergripande systemstödet för riskanalys, internkontrollplan och 

uppföljning upplevs väl fungerande. De intervjuade anger dock att de saknar 

möjligheten att arbeta långsiktigt i systemet och hade önskat att möjligheten fanns att 

arbeta i systemet flera år framåt i tiden. Det finns heller ingen funktion i systemet som 

skickar påminnelser när det är tid att exempelvis utföra stickprovskontroller. Datum för 

kontroller och uppföljningar kan enbart ses genom att logga in i systemet. Om 



 
 

14 

personal vill ha påminnelser för kontroller och uppföljning sker det genom sidoordnade 

system så som personlig kalender eller liknande.  

Enligt de intervjuade är nämnden delaktig och kommer med synpunkter innan de 

beslutar om ny intern kontrollplan.    

Vi har tagit del av riskanalys och intern kontrollplan för år 2018 som antogs av 

samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-21, §33. Alla risker är grupperade på process 

och riskkategori är specificerad. Samtliga identifierade risker har bedömts utifrån 

skalan med sannolikhet och risk och tilldelats ett riskvärde samt en kommentar till 

bedömningen. För de risker där riskvärdet uppgår till minst 9 poäng eller om 

konsekvensen bedömts som 4 är ett eller flera kontrollmoment angivna.  

Totalt innehåller riskanalysen 46 identifierade risker fördelade enligt följande: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 1 8 0 9 

Verksamhetsrisker 4 3 9 16 

Legala risker 0 3 5 8 

IT-risker 0 1 4 5 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 6 6 

Ej angivet 1 1 0 2 

 6 16 24 46 

 

Av 46 identifierade risker uppgick riskvärdet till minst 9 poäng eller konsekvensen till 4 

för totalt 28 risker. Till dessa 28 risker har totalt 43 kontrollmoment knutits. 

Kontrollmomentens uppdelning visas i nedan tabell: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 1 5 0 6 

Verksamhetsrisker 0 2 13 15 

Legala risker 0 2 4 6 

IT-risker 0 1 3 4 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 11 11 

Ej angivet 1 0 0 1 

 2 10 31 43 

 

Samhällsbyggnadsnämndens riskanalys och interna kontrollplan för år 2019 antogs av 

nämnden 2019-01-25, § 5. Riskanalysen innehåller totalt 29 identifierade risker, varav 

24 risker avser stödprocesser. 

Av 29 stycken identifierade risker uppgick riskvärdet till minst 9 poäng eller 

konsekvensen till 4 för totalt 10 risker. Internkontrollplanen för år 2019 avser således 

10 risker med totalt 13 kontrollmoment, varav 12 kontrollmoment avser stödprocesser. 

 

 

 

Bedömning 
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Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden genomför riskanalys som omfattar 

nämndens verksamhet och ekonomi samt att internkontrollplanen baseras på 

genomförd riskanalys. Vi grundar vår bedömning på att nämnden har beslutat om 

internkontrollplaner för både år 2018 och år 2019, vilka är baserade på utförd 

riskanalys. Vi noterar att förvaltningens underprocesser inte är fullt utvecklade vid 

tidpunkten för granskningen och att de av den anledningen upplever en svårighet att 

identifiera verksamhetens risker. Vi bedömer att roller och ansvar avseende arbetet 

med den interna kontrollen inom förvaltningen är tydliga. Vi ser positivt på att 

nämndens internkontrollplan för år 2018 innehöll tämligen många kontrollmoment 

avseende huvudprocesser samt att fördelningen inom stödprocesser mellan 

verksamhetsrisker och risker i den finansiella rapporteringen var relativt jämn. Vi 

noterar dock att 2019 års internkontrollplan innehåller betydligt färre kontrollmoment 

jämfört med 2018 års plan, 13 kontrollmoment jämfört med 43 kontrollmoment. 

Internkontrollplanen för år 2019 innehåller i stort sett enbart kontrollmoment i 

stödprocesser.     

Servicenämnden 
Iakttagelser 

Enligt de intervjuade har arbetet med intern kontroll förändrats och förbättrats sedan 

de kommunövergripande styrdokumenten infördes. De intervjuade upplever att det har 

varit svårt att hitta riskerna i verksamheten. Risker identifieras i olika typer av 

processer, exempelvis risk- och sårbarhetsanalysen. Vissa kontroller utförs även i 

samband med internrevisionen, som utförs till följd av att kommunen är ISO-

certifierad. 

Verksamhetscheferna träffar sina respektive enhetschefer för att identifiera risker i de 

olika verksamheterna. Ledningsgruppen utvärderar därefter identifierade risker efter 

sannolikhet och konsekvens och riskerna tilldelas ett riskvärde. Arbetet med 

nästkommande års plan utgår från innevarande års plan samt om det har tillkommit 

nya risker centralt från kommunledningskontoret eller i deras egen verksamhet. 

Uppföljningen av internkontrollplan sker efter att nästkommande års plan har antagits 

men enligt de intervjuade har de resultaten av tertialuppföljningarna vid tidpunkten för 

antagande av ny plan. Om något skulle tillkomma vid uppföljningen finns det möjlighet 

att revidera den innevarande planen.  

Det systemstöd som finns i form av verksamhetssystem, riktlinjer och mallar upplevs 

som fungerande och ändamålsenliga. Serviceförvaltningen använder sig dock av en 

egen Excelfil, där de upprättar sin riskanalys och internkontrollplan. Vid genomgång 

av riskanalys och internkontrollplan noterar vi att servicenämnden inte följer den 

kommunövergripande mallen och för 2018 års riskanalys och internkontrollplan går 

det ej på ett överskådligt sätt att utläsa vilken riskkategori som avses, det vill säga 

omvärldsrisk, verksamhetsrisk, IT-risk, legal risk eller risker i den finansiella 

rapporteringen. I 2019 års riskanalys och kontrollplan går ej att utläsa om risken avser 

lednings-, huvud- eller stödprocesser. Det går heller inte att utläsa riskkategori.  

Uppföljningen till nämnden av 2018 års intern kontroll är upprättad enligt den 

kommunövergripande mallen och där går att utläsa både typ av process samt 

riskkategori. Enligt de intervjuade används Excelfilen som är arbetsmaterial för att 

nämnden anser att den är kortfattad och skapar en god bild över nämndens risker. 



 
 

16 

Vidare framgår att riskanalys och kontrollmoment läggs in i den kommunövergripande 

mallen först efter att planen är beslutad av nämnd. 

Av intervjuerna framgår att nämnden antar förvaltningens förslag till riskanalys och 

internkontrollplan. Eventuella kommentarer från nämnden avser oftast utfallet av en 

kontroll snarare än förslag på risker.  

Vi har tagit del av riskanalys och intern kontrollplan för år 2018. Internkontrollplanen 

för 2018 togs upp på nämndsmötet 2017-10-25, § 111 som informationsärenden och 

antogs månaden efter 2017-11-29, §126. Som beskrivits ovan följer nämnden inte den 

kommunövergripande mallen och det går därmed inte att på ett överskådligt sätt 

utläsa vilken av kommunens fem riskkategorier som avses.  

Samtliga identifierade risker har bedömts utifrån skalan av sannolikhet och risk och 

tilldelats ett riskvärde samt en kommentar till bedömningen. För de risker där 

riskvärdet uppgår till minst 9 poäng eller om konsekvensen bedömts som 4 är 

kontrollmoment angivet.  

Totalt innehåller riskanalysen 49 identifierade risker och är uppdelade på antingen 

huvudprocess eller stödprocess enligt följande: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker     

Verksamhetsrisker     

Legala risker     

IT-risker     

Risker i finansiell 
rapportering 

    

 0 25 24 49 

 

Av 49 identifierade risker uppgick riskvärdet till minst 9 poäng eller konsekvensen till 4 

för totalt 17 risker. Till dessa 17 risker har lika många kontrollmoment angivits. 

Kontrollmomentens uppdelning visas i nedan tabell: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker     

Verksamhetsrisker     

Legala risker     

IT-risker     

Risker i finansiell 
rapportering 

    

  3 14 17 

 

I uppföljningen av internkontrollplanen 2018 innehåller 21 kontrollmoment, varav 18 

avser stödprocesser.  

Risker i finansiell rapportering står för sex kontrollmoment, verksamhetsrisker för sex 

kontrollmoment, legala risker för fem kontrollmoment samt IT-risker för ett 

kontrollmoment.  
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Riskanalys för 2019 antogs av servicenämnden 2019-01-30, §3. Enligt protokollet är 

syftet med internkontrollen att bedöma risker som kan påverka verksamhetens 

ekonomiska resultat. Av 2019 års riskanalys och internkontrollplan går ej att utläsa om 

risken avser lednings-, huvudprocess- eller stödprocess. Det går heller inte att på ett 

överskådligt sätt utläsa riskkategori. Riskanalysen innehåller totalt 55 risker. 

Kontrollmoment har upprättats för totalt 15 risker. 

Bedömning 

Vi bedömer att servicenämnnden genomför en riskanalys som omfattar verksamhet 

och ekonomi. Vi bedömer vidare att internkontrollplanen baseras på genomförd 

riskanalys. Vi grundar vår bedömning på att nämnden har beslutat om 

internkontrollplaner för både år 2018 och år 2019 som är baserade på utförd 

riskanalys. Vi anser att förvaltningen ska använda den kommunövergripandemallen 

för upprättande av internkontrollplan för att nå en enhetlighet med övriga nämnder. 

Genom att utgå från uppföljningen av 2018 års plan kan vi utläsa att stödprocesser 

utgör 18 av 21 kontrollmoment i internkontrollplanen år 2018. Fördelningen inom 

stödprocesser är relativ jämn mellan risker i finansiell rapportering, verksamhetsrisker 

samt legala risker. Vi noterar att en ökad delaktighet i framtagande av riskanalys från 

nämndens sida vore önskvärd. 

Utbildningsnämnden 
Iakttagelser 

Enligt de intervjuade arbetar förvaltningen löpande med riskanalysen under året. 

Riskanalys och förslag till internkontrollplan tas upp i nämnden som 

informationsärende i oktober månad och som beslutsärende i november eller 

december månad. Internkontrollplanen för år 2018 togs upp som informationsärende 

2017-10-18, § 85 och antogs av nämnden 2017-11-15, § 90.  

Intern kontrollplan för år 2019 togs upp som informationsärende 2018-10-17, § 77 och 

antogs av nämnden 2018-12-12, § 109. Internkontrollplanen reviderades i det 

avseendet att två risker lades till och nämnden antog internkontrollplanen 2019 med 

angivna ändringar 2019-01-23, § 4.  

Internkontrollplanen beslutas tillsammans med verksamhetsplanen. Riskanalysen tas 

fram av ekonom och planeringssekreterare och presenteras som 

informations/samrådsärende för nämnd och i central samverkan där rektorer och 

förskolechefer finns representerade. Enligt de intervjuade är internrevisionen till hjälp i 

arbetet med att identifiera risker. Kontrollerna avseende ekonomiska stödprocesser 

kommer till största del centralt från kommunledningskontoret men även egna risker för 

nämnden finns identifierade inom området ekonomi.  

Kommunens ramverk och systemstöd för det interna kontrollarbetet upplevs av de 

intervjuade som fungerande. Sedan systemstödet Hypergene infördes är det lättare 

att följa arbetet kontinuerligt och internkontrollplanen har blivit ett levande dokument.  

Av intervjuerna framgår att det krävs sidoordnade system för att ha kontroll på när 

kontrollmomenten ska utföras. Intervall för kontrollmoment i internkontrollplanen 

varierar från årsvisa, halvårsvisa till månatliga. 
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Nästkommande års plan beslutas innan avrapportering är gjord för innevarande års 

internkontrollplan. Detta ses dock inte som något problem, utan förvaltningen upplever 

att de har bra kontroll över vilka kontrollmoment som ska flyttas med till 

nästkommande års plan.  

Vi hat tagit del av nämndens internkontrollplan för år 2018. Alla risker är grupperade 

på process och riskkategori är specificerad. Samtliga identifierade risker har bedömts 

utifrån skalan av sannolikhet och risk och tilldelats ett riskvärde samt en kommentar till 

bedömningen. För de risker där riskvärdet uppgår till minst 9 poäng eller om 

konsekvensen bedömts som 4 är ett eller flera kontrollmoment angivna.  

Totalt innehåller riskanalysen 32 identifierade risker uppdelade enligt följande: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 0 0 0 0 

Verksamhetsrisker 0 4 10 14 

Legala risker 0 2 5 7 

IT-risker 0 0 3 3 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 8 8 

 0 6 26 32 

 

Av totalt 32 identifierade risker uppgick riskvärdet för 25 risker till minst 9 poäng eller 

konsekvens till 4. Till dessa 25 risker har 39 kontrollmoment angivits. Se fördelning 

enligt nedan: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 0 0 0 0 

Verksamhetsrisker 0 4 8 12 

Legala risker 0 2 5 7 

IT-risker 0  2 2 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 18 18 

 0 6 33 39 

 

Utbildningsnämndens riskanalys och interna kontrollplan för år 2019 innehåller totalt 

41 identifierade risker, varav 24 risker avser stödprocesser. Av de 41 identifierade 

riskerna har kontrollmoment angivits för totalt 24 risker, 8 risker avser huvudprocesser 

och 16 risker avser stödprocesser. Totalt har 34 kontrollmoment upprättats, varav 26 

kontrollmoment avser stödprocesser.  

Bedömning 

Vi bedömer att riskanalys genomförs som omfattar utbildningsnämndens verksamhet 

och ekonomi samt att internkontrollplanen baseras på genomförd riskanalys Vi 

grundar vår bedömning på att nämnden har beslutat om internkontrollplaner för både 

år 2018 och år 2019 som är baserade på utförd riskanalys. För 2018 års 

internkontrollplan noterar vi att övervägande del av kontrollmomenten avser 

stödprocesser och särskilt risker i den finansiella rapporteringen. Kontrollmoment som 

avser risker i den finansiella rapporteringen uppgår till 18 stycken, det vill säga 46 % 

för år 2018. Vi ser positivt på att riskanalys och förslag till internkontrollplan tas upp i 



 
 

19 

nämnden som informationsärende månaden innan beslut för att ge nämnden 

möjlighet att lämna synpunkter.  

Socialnämnden 
Iakttagelser 

Av intervjuerna framgår att socialförvaltningen arbetar enligt de kommunövergripande 

riktlinjerna som finns för intern kontroll. Riskanalysen påbörjas i samband med 

kommande års verksamhetsplan omkring oktober/november månad. Arbetet inleds 

med att verksamhetsledningen, som består av verksamhetschef, enhetschefer, 

ekonom samt verksamhetsutvecklare utför SWOT-analyser1 för samtliga 

verksamhetsområden. Arbetet med SWOT-analysen utgår från socialnämndens sex 

mål. Socialtjänsten ska enligt målen vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, 

effektiv, jämlik samt tillgänglig. Vidare har socialnämnden två huvudprocesser som i 

sin tur består av en rad nedbrutna huvudprocesser som utgör kärnan i 

socialnämndens uppdrag. Enligt intervjuerna utförs SWOT-analyser för varje 

nedbruten process. Respektive verksamhetschef är processägare och utför arbetet 

tillsammans med utsedd processledare för varje process samt enhetschefer, ekonom 

och verksamhetsutvecklare.  

Förslag till risktal tas fram på tjänstemannanivå som sedan nämnden har möjlighet at 

diskutera och ändra innan den interna kontrollplanen fastställs. Det är enligt de 

intervjuade ett omfattande arbete och analysdagar planeras med nämnden där 

SWOT-analys diskuteras och nämnden får vara med och prioritera vad som är viktigt 

för dem. Det är två inplanerade analysdagar utöver ordinarie nämndsammanträden. 

Arbetssättet med analysdagar där tjänstemannaorganisationen och nämnden träffas 

för att tillsammans diskutera har utvecklats på senare år. Tidigare hade nämnden 

synpunkter på att de inte gavs möjligheten att påverka innehållet i 

internkontrollplanen. 

Syftet med intern kontroll är att bedöma risker som kan påverka verksamheten samt 

verksamheternas ekonomiska resultat. Uppföljning sker på olika sätt, bl.a. via 

måluppföljning, av tillsynsmyndigheter, internrevision samt via internkontrollarbetet. 

Internkontrollplanen ses som ett komplement och de risker som har identifierats och 

som inte följs upp på annat sätt finns med i internkontrollplanen. 

De kontrollmål som inte har slutförts eller där uppfyllelsen bedöms som ej acceptabel 

förs över till nästkommande års plan. Riskarbetet inför nästkommande år påbörjas i 

oktober/november månad och vid den tidpunkten finns, enligt de intervjuade, en 

relativt tydlig bild av vilka kontrollmoment som inte kommer att nå en acceptabel nivå 

och de tas med i riskanalysarbetet för nästkommande års plan.  

De intervjuade ger en samlad bild av att systemstöd och riktlinjer har förbättrats de 

senaste åren. De ser positivt på att de från och med år 2019 kan korrigera risktalen för 

de kommunövergripande processerna.  

                                                
 

1 Analys utifrån identifierade styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
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Vi har tagit del av riskanalys och intern kontrollplan för år 2018. År 2018 bestod 

socialnämndens internkontrollplan av två delar, del ett är kommungemensam och del 

två är nämndspecifik. Den kommungemensamma delen består av de 

kommungemensamma stödprocesserna. Intern kontrollplan 2018 - 

kommungemensam del antogs av nämnden 2017-11-21, § 221. Del två är 

nämndspecifik och grundar sig på de riskanalyser som skett i samband med att 

verksamhetsplanen för år 2018 tagits fram. Intern kontrollplan - verksamhetsdel 

antogs av nämnden 2018-01-20, § 8. Eftersom verksamhetsplanen antas av 

socialnämnden i januari har inte del två av internkontrollplanen kunnat fastställas 

tidigare.   

 Samtliga identifierade risker har bedömts utifrån skalan av sannolikhet och risk och 

tilldelats ett riskvärde samt en kommentar till bedömningen. För de risker där 

riskvärdet uppgår till minst 9 poäng eller om konsekvensen bedömts som fyra är 

kontrollmoment angivet.  

Totalt innehåller riskanalysen för den kommungemensamma delen 24 identifierade 

risker, samtliga avser stödprocesser. Av totalt 24 risker uppgick riskvärdet till minst 9 

poäng eller konsekvensen till 4 för 17 risker. Till dessa 17 risker har totalt 25 

kontrollmoment angivits.  

Intern kontrollplan – verksamhetsdel 2018 innehåller totalt 29 identifierade risker och 

är uppdelade enligt nedan tabell. Samtliga risker och kontrollmoment som ingick i den 

kommungemensamma delen som antogs i november 2017 ingår även i intern 

kontrollplan – verksamhetsdel. De risker som har tillkommit är fem stycken risker i 

huvudprocesser. Se fördelning enligt nedan: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 0 4 0 4 

Verksamhetsrisker 0 1 9 10 

Legala risker 0 0 5 5 

IT-risker 0 0 3 3 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 7 7 

 0 5 24 29 

Av totalt 29 risker uppgick riskvärdet till minst 9 poäng eller konsekvensen till 4 för 21 

risker. Till dessa 21 risker har totalt 29 kontrollmoment angivits. Fördelning enligt 

nedan: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 0 4 0 4 

Verksamhetsrisker 0 0 6 6 

Legala risker 0 0 5 5 

IT-risker 0 0 2 2 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 12 12 

 0 4 25 29 

 

Internkontrollplan för år 2019 antogs av nämnden 2019-01-29, § 23. Den interna 

kontrollplanen redovisas som ett samlat dokument och är inte uppdelad på en 

kommunövergripande del och en verksamhetsdel som föregående år. Totalt innehåller 
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riskanalysen 27 risker, varav 14 stycken har ett riskvärde på minst 9 poäng eller en 

konsekvens på 4. Till dessa 14 risker har 18 kontrollmoment upprättats, varav 16 

kontrollmoment avser stödprocesser. Risker i rapporteringen kontrolleras genom sju 

kontrollmoment, verksamhetsrisker genom fem kontrollmoment och legala risker 

genom fyra kontrollmoment. 

Bedömning 

Vi bedömer att riskanalys genomförs som omfattar socialnämndens verksamhet och 

ekonomi samt att internkontrollplanen baseras på genomförd riskanalys. Vi grundar 

vår bedömning på att nämnden har beslutat om internkontrollplaner för både år 2018 

och år 2019, vilka är baserade på utförd riskanalys. För 2018 års internkontrollplan 

noterar vi att fyra kontrollmoment avser huvudprocesser, resterande kontrollmoment 

avser det kommungemensamma riskerna i stödprocesser. Vi bedömer att 

socialnämnden har en tydlig organisation avseende arbetet med intern kontroll och en 

väl fungerande arbetsgång med SWOT-analyser för varje nedbruten huvudprocess. 

Vidare ser vi positivt på nämndens delaktighet i framtagandet av riskanalyserna. 

Noteras kan att trots arbetet med SWOT-analyser avser övervägande del av 

kontrollmoment risker i stödprocesser.  

Omsorgsnämnden 
Iakttagelser 

Arbetet med intern kontroll utgår främst från de kommungemensamma riskerna och 

kontrollmoment som kommer centralt från kommunledningskontoret. Denna riskanalys 

kompletteras, enligt de intervjuade, med utförda riskanalyser av varierande omfattning 

från de olika verksamheterna inom förvaltningen. Riskanalyser utförs på enhetsnivå. 

Det är förvaltningens kvalitet- och miljöstrateg tillsammans med administrativ chef 

som därefter arbetar med de identifierade riskerna och sätter samman förslag till 

nämndens riskanalys och interna kontrollplan. Enligt de intervjuade kan förvaltningen 

bli bättre på att arbeta systematiskt med riskanalyserna för att säkerställa att riskerna 

ute i verksamheterna fångas. Ambitionen är att utveckla och förbättra arbetet med att 

ta fram aktuella risker. De intervjuade vill belysa att omsorgsnämnden utför 

riskbedömningar och uppföljning av risker i flera sammanhang och inte enbart i 

arbetet med den interna kontrollplanen.  

Enligt de intervjuade har information och vägledning varit knapp kring hur de 

kommunövergripande styrdokumenten avseende intern kontroll ska tolkas. Ett 

kommunövergripande forum för intern kontroll hade varit önskvärt för att uppnå en 

likvärdighet mellan förvaltningarna. Det systemstöd som finns upplevs som väl 

fungerande. Det uppges vara enkelt att arbeta i och uppföljningsdokumenteten som 

tas fram till nämnden är tydliga och pedagogiska.  

Vi har tagit del av nämndens riskanalys och intern kontrollplan för år 2018 som 

beslutades 2017-12-14, § 97. Alla risker är grupperade på process och riskkategori är 

specificerad. Samtliga identifierade risker har bedömts utifrån skalan av sannolikhet 

och risk och tilldelats ett riskvärde samt en kommentar till bedömningen. För de risker 

där riskvärdet uppgår till minst 9 poäng eller om konsekvensen bedömts som fyra är 

ett eller flera kontrollmoment angivna. Totalt innehåller riskanalysen 37 identifierade 

risker uppdelade enligt följande: 
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Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 0 0 0 0 

Verksamhetsrisker 8 4 9 21 

Legala risker 0 1 5 6 

IT-risker 0 0 3 3 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 7 7 

 8 5 24 37 

 

Av 37 identifierade risker uppgick riskvärdet till minst 9 poäng eller konsekvensen till 

4 för totalt 18 risker. Till dessa 18 risker har totalt 22 kontrollmoment angivits, varav 

20 kontrollmoment avser stödprocesser. Fördelning enligt nedan: 

 

 

 

 

 

Omsorgsnämndens kontrollplan för år 2019 beslutades av nämnden 2018-11-22, 

§73. Totalt identifierade risker uppgår till 35 stycken, varav 8 risker har ett riskvärde 

som överstiger 9 eller konsekvens 4. Till dessa risker har åtta kontrollmoment knutits. 

Tre kontrollmoment avser ekonomiskt rapportering, tre kontrollmoment avser IT.  

Versionen som antogs av nämnden i november 2018 saknade till viss del angivna 

kontrollmoment. Enligt de intervjuade har internkontrollplanen kompletterats och ska 

beslutas i samband med tertialuppföljningen till nämnden 2019-05-23. Vi har tagit del 

av den uppdaterade versionen och noterar att kontrollmoment är angivna för samtliga 

risker som uppnår riskvärde nio eller konsekvens fyra. Inga nya risker har tillkommit 

men riskvärdet har korrigerats avseende två risker. Den uppdaterade 

internkontrollplanen för 2019 innehåller därmed 10 risker med angivna 

kontrollmoment samt 21 kontrollmoment.    

Bedömning 

Vi bedömer att riskanalys delvis genomförs som omfattar omsorgsnämndens 

verksamhet och ekonomi samt att internkontrollplanen baseras på genomförd 

riskanalys. Vi grundar vår bedömning på att nämnden har beslutat om 

internkontrollplaner för både år 2018 och år 2019 som är baserade på utförd 

riskanalys. För 2018 års internkontrollplan noterar vi att övervägande del av 

kontrollmomenten avser stödprocesser, 20 av 22 stycken. Risker i den finansiella 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 0 0 0 0 

Verksamhetsrisker 1 1 4 6 

Legala risker 0 0 4 4 

IT-risker 0 0 2 2 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 10 10 

 1 1 20 22 
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rapporteringen utgör 10 av totalt 20 kontrollmoment i stödprocesser. Vidare bedömer 

vi att området för internkontrollarbetet bör breddas till att omfatta fler 

verksamhetsrelaterade områden.  

Kultur- och fritidsnämnden 
Iakttagelser 

Arbetet med riskanalys och internkontrollplanen har utförts av ledningsgruppen. Av 

intervjuerna framgår att både förvaltningschef och administrativ lämnade förvaltningen 

i början av år 2019 och arbetet med intern kontroll samordnas numera av 

förvaltningens ekonom.  

Förvaltningens arbetssätt avseende intern kontroll skiljer sig från arbetet som sker 

centralt, både vad gäller riskanalys och tidsplan. Nämndens internkontrollplan för 

nästkommande år beslutas i november månad, det vill säga före riskanalys med 

stödprocesser skickas ut från kommunledningskontoret. Detta har resulterat i att de 

centrala riskerna i stödprocesser ej har inkluderats i nämndens internkontrollplan. 

Riskerna matas automatiskt in i Hypergene och finns således med i 

uppföljningsdokumntet för år 2018, dock utan angivna kontrollmoment. Enligt 

intervjuerna ska förvaltningen anpassa sitt arbetssätt framåt och samordna arbetet 

med kommunledningskontoret för att uppnå en enlighet som överensstämmer med 

övriga förvaltningar.  

Enligt kommunövergripande riktlinjerna för intern kontroll ska kontrollmoment anges 

när riskvärdet uppgår till minst 9 poäng eller konsekvensen bedömts till 4. Kultur- och 

fritidsnämnden har dock valt att ange kontrollmoment för samtliga identifierade risker 

trots att de inte når upp till de risknivåer som beslutats i riktlinjerna. 

Intern kontrollplan för 2018 togs upp på nämnden som diskussions- och 

informationsärenden 2017-10-19,  § 92 och beslutades av nämnden 2017-11-16, § 

118. Beslut av internkontrollplan föregås alltid av informationsärende till nämnden för 

att ge nämnden möjlighet till synpunkter. De intervjuade upplever att närhet till 

politiken finns då dialog sker med nämndsordförande varje vecka. 

Totalt innehåller riskanalysen 14 identifierade risker och är uppdelade enligt följande: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 1 0 0 1 

Verksamhetsrisker 1 1 4 6 

Legala risker 0 0 2 2 

IT-risker 0 0 1 1 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 4 4 

 2 1 11 14 

 

Samtliga 14 risker har angivna kontrollmoment trots att ingen av riskerna har ett 

riskvärde som når upp till den risknivå som enligt riktlinjerna kräver kontrollmoment.  

Intern kontrollplan för år 2019 togs upp på nämnden som diskussions- och 

informationsärende 2018-10-18, § 100 och beslutades månaden därpå 2018-11-15, § 
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128.  

Protokollet anger att riskanalysen innehåller risker som inte uppnår 9 poäng eller 

högre i riskvärde eller en konsekvens som bedöms som 4 men som nämnden ändå 

anser viktiga att följa upp för att säkerställa en god inre uppföljning och styrning. 

Dessa risker omfattas av den anledningen av nämndens internkontrollplan för 2019 

trots att de inte når upp till de risknivåer som beslutats i riktlinjerna. 

Internkontrollplanen innehåller totalt 16 identifierade risker, varav samtliga har angivna 

kontrollmoment. Enbart sju risker uppnår den risknivå som kräver kontrollmoment. Sju 

risker avser verksamhetsrisker och fem risker avser den finansiella rapporteringen.  

Vidare noterar vi att nämnden inte följer den kommunövergripande mallen för 

riskanalys och internkontrollplan och det går ej på ett överskådligt sätt att utläsa om 

risken avser lednings-, huvud- eller stödprocesser. Enligt de intervjuade kommer 

förvaltningens arbetssätt att anpassas för att överensstämma med de antagna 

riktlinjerna för intern kontroll. 

Internkontrollplan för nästkommande år beslutas innan uppföljning av innevarande års 

internkontrollplan är utförd. Det upplevs som en svårighet inom förvaltningen att fånga 

de kontrollmoment som inte uppnår en acceptabel nivå till nästkommande års plan 

innan uppföljningen är gjord. 

Bedömning 

Vi bedömer att riskanalys delvis genomförs som omfattar kultur- och fritidsnämndens 

verksamhet och ekonomi samt att internkontrollplanen baseras på genomförd 

riskanalys. Vi grundar vår bedömning på att nämnden har beslutat om 

internkontrollplaner för både år 2018 och år 2019, vilka är baserade på utförd 

riskanalys. Vi instämmer i de förändringar som förvaltningen har identifierat, det vill 

säga att anpassa arbetssättet framgent vad gäller tidplan för upprättande och 

antagande av riskanalys och internkontrollplan samt följa de kommunövergripande 

riktlinjerna vad gäller risknivå för kontrollmoment. Vi anser att de centralt framtagna 

riskerna bör inkluderas i nämndens internkontrollplan och vi rekommenderar att 

nämndens tidplan anpassas till den kommunövergripande modellen för upprättande 

av riskanalys och internkontrollplan. 

Södermöre kommundelsnämnd 
Iakttagelser 

Arbetet med riskanalysen utgår från nämndmålen och görs parallellt med 

verksamhetsplanen. Arbetet påbörjas under hösten. Ledningsgruppen specificerar 

mål på förvaltningsnivå och enhetsnivå. Förvaltningschef träffar respektive 

verksamhet och går igenom verksamhetsmål och intern kontrollplan. Det är respektive 

enhet som arbetar med att ta fram kontroller för att nå mål och uppnå en god intern 

kontroll. Samtliga enheter är involverade i arbetet med riskanalysen. Enheternas 

arbete aggregeras sedan upp till en gemensam nämndplan. Det framgår av 

intervjuerna att nya risker kan läggas till löpande under året för att hålla arbetet 

levande. De intervjuade upplever att det ha blivit tydligare sedan arbetet med 

verksamhetsplan och intern kontroll kopplades samman. 

De risker som kommer från kommunledningskontoret hanteras centralt på 
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kommundelskontoret och riskvärdena utvärderas och anpassas till den 

nämndspecifika verksamheten. Enligt de intervjuade förs omfattande dialog inom 

förvaltningen när det gäller bedömning av riskvärden. Enligt de intervjuade vore det 

önskvärt att även föra kommunövergripande dialog kring bedömning av riskvärden då 

dessa upplevs skilja sig mellan förvaltningar.  

De kontrollmoment som bedöms som ej uppfyllda förs över till nästkommande års 

plan. 

Beslut om internkontrollplan föregås från och med år 2019 av informationsärende till 

nämnden månaden innan för att möjliggöra för nämnden att lämna synpunkter. Enligt 

de intervjuade hade det varit önskvärt om nämnden var mer involverade i 

framtagandet av riskanalysen men det finns en förståelse för att det kan vara svårt för 

nämnden att uppnå den detaljkunskap som krävs.  

Vi har tagit del av riskanalys och intern kontrollplan för år 2018 som beslutades av 

nämnden 2017-11-15, § 84. Totalt innehåller riskanalysen 29 identifierade risker och 

är uppdelade enligt följande: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 0 3 0 3 

Verksamhetsrisker 0 6 10 16 

Legala risker 0 1 5 6 

IT-risker 0 0 3 3 

Risker i 
rapportering 

0 0 1 1 

 0 10 19 29 

 

Av dessa 29 identifierade risker uppgick riskvärdet till minst 9 poäng eller 

konsekvensen till 4 för totalt 18 risker. Till dessa 18 risker har 20 kontrollmoment 

angivits. Kontrollmomentens uppdelning visas i nedan tabell: 

 Ledningsprocesser Huvudprocesser Stödprocesser Totalt 

Omvärldsrisker 0 1 0 1 

Verksamhetsrisker 0 5 7 12 

Legala risker 0 1 4 5 

IT-risker 0 0 1 1 

Risker i finansiell 
rapportering 

0 0 1 1 

 0 7 13 20 

 

 

Intern kontrollplan för år 2019 redovisades till nämnden som informationsärende 

2018-12-12, § 82 och beslutades månaden därpå 2019-01-23, § 2. Riskanalys och 

intern kontrollplan redovisas som en bilaga till nämndens verksamhetsplan och 

internbudget. 

Riskanalys och intern kontrollplan för år 2019 innehåller totalt 35 identifierade risker. 

Av dessa 35 risker har kontrollmoment angivits för 19 risker. Totalt 12 av 19 risker 

avser stödprocesser, varav 6 stycken avser risker i den finansiella rapporteringen.   

Bedömning 
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Vi bedömer att riskanalys genomförs som omfattar Södermöre kommundelsnämnds 

verksamhet och ekonomi samt att internkontrollplanen baseras på genomförd 

riskanalys. Vi grundar vår bedömning på att nämnden har beslutat om 

internkontrollplaner för både år 2018 och år 2019, vilka är baserade på utförd 

riskanalys. Arbetet med framtagande av riskanalys och internkontrollplan bedrivs 

systematiskt och samtliga enheter involveras i framtagandet av riskanalysen. 

Omfattande dialog förs inom förvaltningen avseende bedömning av risktalen. Av 20 

kontrollmoment som angavs i 2018 år internkontrollplan avsåg 7 kontrollmoment 

huvudprocesser och 13 kontrollmoment stödprocesser. Nämnden har inte enbart 

fokuserat på kontrollmoment inom ekonomiadministrativa rutiner. 
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Uppföljning av beslutade internkontrollplaner samt åtgärder till följd av 
identifierade brister 

Kommunstyrelsen 
Iakttagelser 

Resultatet av uppföljningen av intern kontroll ska enligt reglementet löpande 

rapporteras till nämnden. Nämnden ska senast i samband med upprättande av 

årsrapporten rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de 

fall förbättringar behövs ska styrelsen besluta om sådana. Enligt intervjuerna har 

tertialuppföljning av den interna kontrollen införts för samtliga nämnder under år 2019. 

Riktlinjerna för intern kontroll kommer uppdateras. 

Enligt de intervjuade finns det en systematik i när respektive kontrollmoment ska följas 

upp och återrapporteras. Återrapportering sker på ledningsgruppsmöten och kvalitets- 

och miljösamordnaren skickar påminnelser till de personer som ska återrapportera.  

Enligt de intervjuade ska de kontrollmoment som bedömts som ej godkända eller där 

status på kontrollmomentet är ej slutfört följa med till nästkommande års plan.  

Vi noterar att vissa kontroller i uppföljningsdokumentet saknar kommentar till 

bedömningen. Samtliga kontrollmoment som saknar kommentar har bedömts som 

uppfyllda men det finns ingen spårbarhet till vilka kontroller som har utförts eller 

resultat av kontrollen. Vidare noterar vi att där kontrollmoment har bedömts som ej 

godkänt har kommentar lämnats om att en aktivitet kommer att initieras under år 

2019. Enligt de intervjuade finns dock inget specifikt åtgärdsprogram för de brister 

som framkom i uppföljningen år 2018. Åtgärdsaktiviteter utförs men ofta finns ingen 

spårbarhet i systemet och det finns heller ingen spårbarhet mellan åren i 

internkontrollplanen. Det finns en mall och en funktion i Hypergene för 

åtgärdsaktiviteter men enligt de intervjuade har funktionen inte använts fullt ut. 

Kommunstyrelsen rapporterade i samband med redovisning av årsrapporten utfallet 

av utförda kontrollmoment utifrån den beslutade interna kontrollplanen för 2018. 

Slutsatsen var att den interna kontrollen är god men några förbättringsområden hade 

identifierats. Dessa finns enligt protokollet med i riskanalysen och interna 

kontrollplanen för år 2019. Kommunstyrelsen godkände (2019-02-05, § 38) 

uppföljningen av den interna kontrollplanen för år 2018. 

Enligt uppföljningsdokumentet bedömdes totalt fem kontrollmoment som ej godkända 

eller att kontroll inte genomförts fullt ut. Vi noterar att av dessa fem finns tre med i 

internkontrollplanen för år 2019.  

Kommunstyrelsen har utifrån nämndernas uppföljningsrapporter beslutat att godkänna 

kommunens samlade system för intern kontroll för år 2018 (2019-05-07, § 101). Enligt 

protokollet har de brister som uppdagats korrigerats, återkopplats och åtgärdats 

löpande för att förhindra framtida fel. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker 

löpande eller med aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Den 

samlade bedömningen är, enligt protokollet, är att kommunen sammantaget har en 
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god intern kontroll. 

Av intervjuerna framgår att den samlade kommunövergripande uppföljningen ska 

enligt förslag från och med uppföljning av 2019 års internkontrollplan ske i samband 

med antagande av årsredovisning. Uppföljning av tidigare års internkontrollplaner har 

skett efter att årsredovisningen har godkänts.  

Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen genomför uppföljning av beslutade 

internkontrollplaner samt vidtar åtgärder till följd av identifierade brister. Vi grundar vår 

bedömning på att internkontrollplanen har följts upp och behandlats av 

kommunstyrelsen.  

Vi bedömer vidare att uppföljningsdokumentet bör innehålla kommentar till bedömning 

av kontrollmoment för att öka förståelsen och spårbarheten till vilka kontroller som har 

utförts.  

Vi bedömer även att kommunens samlade system för intern kontroll har följts upp och 

behandlats av kommunstyrelsen enligt plan. Vi ser positivt på att tertialuppföljning ska 

införas för samtliga nämnder från och med hösten år 2019.  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Iakttagelser 

Vid tidpunkten för granskningen följs internkontrollplanen upp årligen i samband med 

årsbokslutet. Enligt de intervjuade planerar de att ändra intervall för uppföljning till 

tertialsvis och redovisa uppföljningen tillsammans med ekonomi och verksamhetsmål.  

De brister som identifieras i uppföljningen ska flyttas med till nästkommande års plan. 

Detta sker inte automatiskt i systemet utan kräver manuell handpåläggning. De 

kontrollmoment som bedöms som ej godkända blir, enligt de intervjuade, fokusområde 

för nästkommande år. 

Samhällsbyggnadsnämnden rapporterade i samband med redovisning av 

årsrapporten uppföljningen av den interna kontrollen för år 2018. Slutsatsen var att 

den interna kontrollen är god, men att några förbättringsområden har identifierats. 

Dessa finns, enligt protokollet, med i den interna kontrollplanen för år 2019. Nämnden 

beslutade att godkänna uppföljningen (2019-02-21, § 24).  

Av uppföljningen som presenterades till nämnden framgår status för kontroll, 

bedömning samt kommentar till bedömning för samtliga kontrollmoment. Sju 

kontrollmoment bedöms som ej godkända, varav sex av dessa kontrollmoment finns 

med i nämndens interna kontrollplan för år 2019. Samtliga kontrollmoment förutom ett 

är genomförda. Där kontrollen ej är genomförd finns en förklaring angiven. 

Bedömning 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden genomför uppföljning av beslutade 

internkontrollplaner samt vidtar åtgärder till följd av identifierade brister. Vi grundar vår 

bedömning på att kontrollmomenten har genomförts och uppföljning sker årligen till 

nämnden. Nämnden har godkänt uppföljningen av internkontrollplanen för år 2018. 
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Servicenämnden 
Iakttagelser 

Serviceförvaltningen tillämpar enligt de intervjuade tertialvis uppföljning av den interna 

kontrollen.  

Servicenämnden rapporterade i samband med redovisning av årsrapporten 

uppföljningen av den interna kontrollen för år 2018. Nämnden beslutade att godkänna 

årsrapporten 2018 med uppföljning av verksamhetsplan och intern kontrollplan (2019-

02-27, § 19). Servicenämnden överlämnar årsrapporten med bilagor till 

kommunstyrelsen för kännedom. Av protokollet framgick ingen kommentar avseende 

resultatet av den interna kontrollen.  

Uppföljningen av den interna kontrollen för år 2018 skiljer sig från internkontrollplanen 

för år 2018 i det avseendet att risker har tillkommit. Internkontrollplanen för 2018 

innehåller 24 risker i stödprocesser medan uppföljningsdokumentet innehåller 34 

risker i stödprocesser. Antal risker som har uppnått risknivån för kontrollmoment skiljer 

sig dock enbart marginellt mellan plan och uppföljning. Uppföljningsdokumentet 

innehåller 21 kontrollmoment, varav 18 kontrollmoment avser stödprocesser. 

Stödprocesserna är uppdelade på sex kontrollmoment inom finansiell rapportering, 

sex stycken inom verksamhet, fem stycken inom legal och en inom IT.  

Enligt uppföljningsdokumentet finns det totalt nio kontrollmoment som ej har uppnått 

godkänd nivå eller att kontroll ej har utförts. Kommentar har lämnats till samtliga 

kontrollmoment. Åtgärdsaktiviteter har angivits för vissa av de ej godkända 

kontrollmomenten. Enligt de intervjuade följs ej godkända kontroller upp i 

ledningsgruppen och eventuell åtgärd beslutas.   

Vi har kontrollerat att samtliga ej godkända kontrollmoment i uppföljningen år 2018 

har förts över till 2019 års internkontrollplan. 

Bedömning 

Vi bedömer att servicenämnden genomför uppföljning av beslutade 

internkontrollplaner samt vidtar åtgärder till följd av identifierade brister. Vi grundar vår 

bedömning på att kontrollmomenten har genomförts och uppföljning sker årligen till 

nämnden. Nämnden har godkänt uppföljningen av internkontrollplanen för år 2018. 

Utbildningsnämnden 
Iakttagelser 

Enligt de intervjuade redovisas uppföljning av internkontrollplanen varje tertial till 

nämnden som bilaga. Utbildningsnämnden rapporterade uppföljning av den interna 

kontrollen för 2018 i samband med redovisning av årsrapporten (2019-02-13, § 10). 

Av protokollet kan utläsas att den interna kontrollen är god men att några 

förbättringsområden har identifierats. Utbildningsnämnden överlämnar årsrapporten till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

Av uppföljningsdokumentet framgår att fyra kontrollmoment bedömts som ej uppfyllda. 

I flertalet fall framgår inte vilka kontroller som har utförts för de kontrollmoment som 

bedömts som uppfyllda. Uppföljningen är inte redovisad enligt den 
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kommunövergripande mallen på grund av systemfel. Det är därför oklart om 

kommentarer till bedömningarna saknas eller om det beror på problemet med 

överföring till den kommunövergripande mallen.  

De intervjuade upplever att de har bra kontroll över vilka kontrollmoment som behöver 

arbetas mer med och flyttas över till nästkommande årsplan, trots att planen för 

nästkommande år beslutas innan uppföljningen rapporteras. Vi har kontrollerat att ej 

godkända kontrollmoment i uppföljningen år 2018 har förts över till 2019 års 

internkontrollplan. 

 

Bedömning 

Vi bedömer att utbildningsnämnden genomför uppföljning av beslutade 

internkontrollplaner samt vidtar åtgärder till följd av identifierade brister. Vi grundar vår 

bedömning på att kontrollmomenten har genomförts och uppföljning sker årligen till 

nämnden. Nämnden har godkänt uppföljningen av internkontrollplanen för år 2018. Vi 

bedömer att kommentarer till bedömningar, information kring vilka kontroller som har 

utförts samt resultatet av dessa bör framgå av uppföljningen för samtliga 

kontrollmoment.  

Socialnämnden 
Iakttagelser 

Socialnämnden rapporterade uppföljning av den interna kontrollen för år 2018 i 

samband med redovisning av årsrapporten (2019-02-26, § 37). Socialnämnden 

godkänner uppföljningen av den interna kontrollen för år 2018 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen för kännedom. Av protokollet framgick ingen kommentar avseende 

resultatet av den interna kontrollen.  

Enligt de intervjuade pågår internkontrollarbetet under hela året. Vissa kontrollmoment 

följs löpande under året, på en detaljerad nivå. Den sammanfattande 

dokumentationen upprättas en gång per år. 

Enligt uppföljningsdokumentet har 25 kontrollmoment följts upp. Den beslutade 

internkontrollplanen för år 2018 innehöll 29 kontrollmoment. Det är således fyra 

kontrollmoment som inte har följts upp. Av de 25 kontrollmoment som följts upp har 

åtta kontrollmoment bedömts som ej godkänd nivå eller med status ej slutförd. Av 

dessa åtta finns fyra kontrollmoment med i internkontrollplanen för år 2019. 

Kommentar till bedömning har lämnats till samtliga kontrollmoment.  

Bedömning 

Vi bedömer att socialnämnden genomför uppföljning av beslutade internkontrollplaner 

samt delvis vidtar åtgärder till följd av identifierade brister. Vi grundar vår bedömning 

på att kontrollmomenten har genomförts och uppföljning sker årligen till nämnden. 

Nämnden har godkänt uppföljningen av internkontrollplanen för år 2018, men vi 

noterar att fyra kontrollmoment som beslutats inte omfattas av uppföljningen. 

Omsorgsnämnden 
Iakttagelser 

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen skiljer sig gentemot övriga nämnders 

inom kommunen. Enligt de intervjuade följs risker som har angivna kontrollmoment 
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upp tertial ett och resultatet återkopplas till nämnden. Denna uppföljning ger en 

indikation på om åtgärder krävs. De risker som inte har angivna kontrollmoment följs 

upp och redovisas till nämnden tertial två. Enligt de intervjuade finns en otydlighet i 

styrdokumenten hur dessa risker ska hanteras. Förvaltningen har således beslutat att 

följa upp även dessa risker. Tertial tre görs en sammanfattande uppföljning av 

samtliga risker som rapporteras till nämnden. Uppföljning till nämnd sker därmed 

enligt de intervjuade tre gånger per år.  

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 redovisades till nämnden 2018-12-19, § 84. 

Enligt protokollet har den interna kontrollen följts upp i samband med tertial 1 och 

tertial 3. Resultatet kommer även att återfinnas i årsrapporten för 2018. Enligt 

nämndens protokoll är det fyra kontrollmoment som rapporterats som ej godkända. 

Kontrollmomenten är specificerade i protokollet tillsammans med vidtagna eller 

planerade åtgärder. Omsorgsnämnden fastställer årsrapport 2018 inklusive 

tertialuppföljning 3 (2019-02-28, § 18). Enligt protokollet sammanfattar årsrapporten 

även utfallet av intern kontrollplan 2018.  

Vi har kontrollerat huruvida ej godkända kontrollmoment i uppföljningen år 2018 har 

förts över till 2019 års internkontrollplan. Tre av fyra kontrollmoment återfinns i 2019 

års plan. Riskvärdet för den fjärde risken har korrigerats till ett värde under 9 poäng 

och därmed har inget kontrollmoment angivits. Enligt nämndprotokollet har åtgärder 

vidtagits bland annat i form av uppdaterad dokumenthanteringsplan.  I flertalet fall 

framgår ingen kommentar till bedömningen och inte heller hur kontrollen har utförts. 

Uppföljningen är inte redovisad enligt den kommunövergripande mallen. Vidare 

noterar vi att uppföljningen av den interna kontrollen för år 2018 innefattar 28 

kontrollmoment medan den antagna planen innehöll 22 kontrollmoment.  

 Bedömning 

Vi bedömer att omsorgsnämnden genomför uppföljning av beslutade 

internkontrollplaner samt vidtar åtgärder till följd av identifierade brister. Vi grundar vår 

bedömning på att kontrollmomenten har genomförts och uppföljning sker, enligt 

protokoll två gånger per år till nämnden. Nämnden har godkänt uppföljningen av 

internkontrollplanen för år 2018. Vi ser positivt på att uppföljning av den interna 

kontrollen redovisas två gånger per år till nämnden. Vidare bedömer vi det som 

positivt att protokollet specificerar vilka kontrollmoment som inte uppnådde en 

godkänd nivå samt vilka åtgärder nämnden avser att vidta. Dock bedömer vi att 

kommentarer till bedömningar, information kring vilka kontroller som har utförts samt 

resultatet av dessa bör framgå av uppföljningen för samtliga kontrollmoment. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Iakttagelser 

Uppföljning av den interna kontrollen år 2018 redovisades till nämnden 2019-02-28, § 

26. Redovisningen av internkontrollen finns i nämndens årsrapport för år 2018. Enligt 

protokollet är internkontrollen genomförd med gott resultat och där förbättringsförslag 

har identifierats har dessa lyfts fram i sammanställningen. Nämnden beslutade att 

godkänna redovisningen av utförd intern kontrollplan för år 2018 och skicka den 

vidare till kommunstyrelsen för kännedom.  

Nämndens antagna internkontrollplan för år 2018 överensstämmer inte med 
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uppföljningsdokumentet för år 2018. Vissa risktal har justerats och kontrollmoment har 

tillkommit. Uppföljningsdokumentet innehåller totalt 32 risker. Av dessa risker finns 

kontrollmoment angivna för totalt nio risker som inte når upp till risknivån enligt 

riktlinjerna för intern kontroll. Totalt 12 risker har ett riskvärde på minst 9 poäng eller 

konsekvens på 4 men inga angivna kontrollmoment. Dessa är de centrala riskerna i 

stödprocesser som ej har inkluderats i nämndens internkontrollplan. Riskerna matas 

automatiskt in i Hypergene och finns således med i uppföljningsdokumentet, dock 

utan angivna kontrollmoment. 

Enligt uppföljningsdokumentet har samtliga kontrollmoment utförts och bedömts som 

godkända. I flertalet fall saknas kommentar till bedömningen och hur kontrollen har 

utförts. Uppföljningen är inte redovisad enligt den kommunövergripande mallen.  

Enligt de intervjuade ska förvaltningen från och med 2019 införa uppföljning till 

nämnden två gånger per år. Uppföljning kommer ske vid tertial två samt i samband 

med årsrapporten. 

Eventuella åtgärder för ej godkända kontrollmoment ska dokumenteras som aktivitet i 

Hypergene. Funktionen används inte vid tidpunkten för granskningen men enligt de 

intervjuade är det ett arbetssätt som påbörjas under innevarande år.  

Bedömning 

Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden delvis genomför uppföljning av beslutade 

internkontrollplaner samt delvis vidtar åtgärder till följd av identifierade brister. Vi 

grundar vår bedömning på att kontrollmomenten har genomförts och uppföljning sker 

årligen till nämnden. Nämnden har godkänt uppföljningen av internkontrollplanen för 

år 2018. Dock bedömer vi att kommentarer till bedömningar, information kring vilka 

kontroller som har utförts samt resultatet av dessa bör framgå av uppföljningen för 

samtliga kontrollmoment. Vi rekommenderar, i linje med föregående bedömning, att 

kultur- och fritidsnämnden anpassar sitt arbetssätt till den kommunövergripande 

modellen både vad gäller risknivå för kontrollmoment samt tidplan för antagande av 

internkontrollplan. Nuvarande arbetssätt resulterar i att de kommunövergripande 

riskerna i stödprocesser inte omfattas av nämndens internkontrollplan.  

Södermöre kommundelsnämnd 
Iakttagelser 

Enligt de intervjuade redovisas uppföljning av internkontrollplanen varje tertial till 

nämnden. Södermöre kommundelsnämnd rapporterade utfallet av den interna 

kontrollen för 2018 i samband med redovisning av årsrapporten (2019-02-13, § 9). 

Slutsatsen var att den interna kontrollen är god men några förbättringsområden har 

identifierats. Nämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen och 

överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Vi noterar att uppföljningen av 2018 års internkontrollplan innehåller 25 risker med 

tillhörande kontrollmoment. Två verksamhetsrisker och fem risker som avser den 

finansiella rapporteringen har tillkommit sedan internkontrollplanen beslutades i 

november år 2017.  

Enligt uppföljningsdokumentet är det totalt 7 av 39 kontrollmoment som bedömts som 
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ej godkända eller där kontrollen inte är helt genomförd. Av dessa har enbart fyra 

kontrollmoment flyttats över till 2019 års internkontrollplan. För resterande tre har 

antingen riskvärdet sänkts eller kontrollmomentet tagits bort. Kommentar till 

bedömning framgår för samtliga kontrollmoment.  

Bedömning 

Vi bedömer att Södermöre kommundelsnämnd genomför uppföljning av beslutade 

internkontrollplaner samt vidtar åtgärder till följd av identifierade brister. Vi grundar vår 

bedömning på att kontrollmomenten har genomförts och uppföljning sker årligen till 

nämnden. Nämnden har godkänt uppföljningen av internkontrollplanen för år 2018. 
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