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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat nämnderna 
och kommunstyrelsen i syfte att bedöma om arbetet med intern kontroll kan bedömas vara 
ändamålsenligt. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med intern kontroll behöver utvecklas. 
Brister finns vad gäller dokumentation av genomförda kontroller samt uppföljning av arbetet. 
Bedömningen grundas på att det till stora delar saknas dokumentation kring genomförda 
kontroller, och till vissa delar är inte kontroller genomförda enligt plan. Samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen upprättar dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser, men det finns 
utrymme för förbättringar. 
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 Reglementet för intern kontroll reglerar ansvar, roller och till viss del struktur.  

 Det genomförs till stor del strukturerade eller dokumenterade risk- och 

väsentlighetsanalyser av kommunstyrelsen och nämnderna. 

 Nämnderna och kommunstyrelsen fattar beslut om internkontrollplanerna, men de 

förtroendevaldas delaktighet i arbetet skiljer sig åt. 

 De styrande dokumenten anger inte organisationens accepterade risk, d.v.s. vilket 

poängantal på riskbedömningen som avgör om processen/rutinen ska ingå i 

internkontrollplanen. Praxis är att kontrollmoment som får 9 poäng eller mer ska 

hanteras inom intern kontroll. 

 Stickprovsresultatet visade att vid 6 av 21 kontroller har någon form av dokumentation 
upprättats. 

 Uppföljning av internkontrollplanerna till nämnderna sker med olika intervall. Ingen av 

nämnderna följer upp planen månadsvis.  

 Kommunstyrelsens uppföljning av nämnderna ska utökas till att även ske vid tertial 2. 

 Kommunfullmäktige tar inte del av några internkontrollplaner eller uppföljningar, utan 

får en kort redogörelse i årsbokslutet. 

 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 utöka uppföljningen av nämndernas internkontrollarbete, samt 
 upprätta riktlinjer för dokumentation av genomförda kontrollmoment och säkerställa 

efterlevnad.  

Vi rekommenderar socialnämnden att:  

 tillse att det genomförs en utökad risk- och väsentlighetsanalys, inkl. framtagande av 
en s.k. bruttorisklista. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen samt nämnderna att: 

 stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt enligt fastställd internkontrollplan samt att återrapportering av genomförda 
kontroller sker.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och samtliga nämnder att: 

 se över utbildningsbehovet bland tjänstemän och förtroendevalda. 
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

 
Enligt kommunallagens 6 kap. 6-7 §§ åligger det kommunstyrelsen och nämnderna att tillse 
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Nämnderna och styrelserna har inom sitt verksamhetsområde ansvar för 
att arbetet med intern kontroll sker ändamålsenligt. Intern kontroll ska fungera som 
nämndernas/styrelsernas verktyg för att säkerställa god ordning och reda i organisationen, 
samt minska risker för avvikelser. I syfte att möta detta ansvarsområde har flertalet kommuner 
och landsting antagit ett reglemente för intern kontroll som anger ansvar, organisation och 
övergripande metoder för genomförande. Ystads kommunfullmäktige antog 18 november 2010 
ett sådant reglemente. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas 
arbete med intern kontroll kan bedömas vara ändamålsenligt.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns en tydlig ansvarsfördelning avseende arbetet med intern kontroll? 
 Genomför kommunstyrelsen och nämnder löpande riskanalyser kopplade till intern 

kontroll?  
 Hanteras riskerna på ett adekvat sätt? 
 Finns en kontinuerlig utveckling av internkontrollarbetet? 
 Sker det en ändamålsenlig uppföljning och återrapportering av den interna kontrollen?  

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer, dokumentstudier (se bilaga 1) och stickprov av ett urval 
genomförda kontrollmoment. Intervjuer har skett med förvaltningschefer, ekonomichef och 
enhetschefer. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen 
är genomförd oktober 2017 – november 2017.  

2.4. Revisionskriterier 

2.4.1. Kommunallagen (1991:900) 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
ska dessutom ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i företagsform1. Av 6 kap. 
2 § KL framgår att styrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Av 6 kap. 7 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av fullmäktige samt 

                                                
1 I enlighet med KL 3 kap §§ 17-18 
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de föreskrifter som gäller för verksamheten. Således stadgas att nämnderna har till uppgift att 
genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige. Nämnderna ska också tillse att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.4.2. COSO-modellen 

Den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna styrningen och 
kontrollen är den s.k. COSO-modellen2. Denna beskrivs i bilaga 2. 

2.4.3. Reglemente för intern kontroll i Ystads kommun 

Enligt kommunens reglemente är en tillfredställande intern kontroll då kommunstyrelsen, 
nämnder och bolagsstyrelser med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål 
uppnås: 

 ändamålsenlig och konstadseffektiv verksamhet 
 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 

Av reglementet framgår att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det 
finns en god intern kontroll. Nämnder och bolagsstyrelser har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

2.4.4. Tillämpningsanvisningar för intern kontroll i Ystads kommun 

Tillämpningsanvisningarna antogs i samband med reglementet 18 november 2010 av 
kommunfullmäktige. I anvisningarna fastställs att rimlig grad av säkerhet definieras till att 
innebära att vid utformningen av rutiner ska en avvägning mellan kontrollkostnad och 
kontrollnytta göras. Vid bedömningen ska inte enbart ekonomiska faktorer ingå utan även 
vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. 
 
Anvisningarna tydliggör även vad som menas med målen ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt 
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 
 

                                                
2 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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3. Granskningsresultat 

 

3.1. Ansvarsfördelning 

3.1.1. Iakttagelser 

Ansvarsfördelningen regleras i reglementet för intern kontroll. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I kommunstyrelsens 
ansvar ingår att upprätta en intern kontrollorganisation inom kommunens samlade verksamhet 
och att se till att kontrollorganisationen utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. 
Reglementet fastställer att nämnder har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Av tillämpningsanvisningarna framgår att i nämndernas 
ansvar att utforma en god intern kontroll ingår att vid behov utfärda egna regler och anvisningar 
för arbetet. Nämnderna ska enligt anvisningarna minst ha fastställt rutiner för hur planering 
och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av nyanställda om vad 
intern kontroll innebär. Av intervjuerna framkom att inga nämnder har fastställt egna rutiner 
gällande nämndens internkontrollarbete eller gällande introduktion av nyanställda om vad 
intern kontroll innebär. 
 
I förvaltningschefens uppdrag ingår att leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en 
god intern kontroll. Verksamhetsansvariga chefer ska verka för att medarbetares 
arbetsmetoder bidrar till en god intern kontroll.  
 
Enligt tillämpningsanvisningarna ska internkontrollplanen minst innehålla information om 
följande: 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska genomföras och följas upp 
 Omfattningen på uppföljningen (metod och frekvens) 
 Vem som svarar för att utföra uppföljningen 
 Till vem uppföljningen ska rapporteras 
 När rapportering ska ske 
 Genomförd riskbedömning 

 
I samtliga internkontrollplaner för 2016 och 2017 finns ovanstående punkter beskrivna. 
Skillnaden är att i internkontrollplanerna anges vilka funktioner istället för vem som är 
kontrollansvariga respektive till vilken funktion rapportering ska ske till. Enligt tjänstemän på 
ledning och utveckling kan nämnderna själva avgöra om det ska vara en specifik person eller 
en funktion som skrivs in i internkontrollplanen. 

3.1.2. Bedömning 

Bedömningen är att det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende arbetet med intern kontroll. 
Vi grundar vår bedömning på att det är nämnderna och kommunstyrelsen som fattar beslut om 
internkontrollplanen, att det tydligt framgår vem som ska utföra kontrollmomentet och till vem 
det ska rapporteras till.  
 
Det är dock inte ändamålsenligt att anvisningarna anger ”vem” som svarar för uppföljning samt 
till ”vem” som uppföljningen ska rapporteras. Det bör lämpligen vara en funktion som anges i 
båda fallen och inte en specifik person, vilket är kommunstyrelsens och nämndernas praktiska 
tillämpning av anvisningen. I tillämpningsanvisningar och internkontrollplaner bör ”funktion” 
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anges istället för ”vem” vad gäller kontrollansvarig eller till vilken funktion återrapportering ska 
ske.  

3.2. Riskanalyser och hantering av risker 

3.2.1. Iakttagelser 

Reglementet fastställer att nämnder ska upprätta internkontrollplaner som grundas på risk- 
och väsentlighetsanalyser. I tillämpningsanvisningar anges att analysen syftar till att identifiera 
och kartlägga händelser som medför en risk att nå oönskat resultat. De identifierade riskerna 
ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvensen. Analysen ska beskriva hur riskerna ska 
hanteras genom att undvika risken eller genom att förändra/ta bort de aktiviteter som ger 
upphov till risken. Det kan också innebära att begränsa risken till en acceptabel nivå genom 
att minska sannolikheten och/eller konsekvensen av att en händelse inträffar.  
 
Av reglementet och tillämpningsanvisningarna framgår inte organisationens accepterade risk, 
d.v.s. vilket poängantal på riskbedömningen som avgör om processen/rutinen ska ingå i 
internkontrollplanen. Det framkom av intervjuerna att praxis är att allt som värderas till nio 
poäng eller över (av 16 poäng totalt) ska ingå i internkontrollplanen. Det finns ett upprättat 
dokument av ledning och utveckling som beskriver hur en risk- och väsentlighetsanalys ska 
genomföras. I dokumentet anges att rutiner/processer som får värden mellan 9-12 bör tas med 
i kommande internkontrollplan. Bedöms risken uppgå mot 16 poäng ska åtgärder vidtas direkt. 
Nämnderna är rekommenderade att utgå från dokumentet när de genomför sina risk- och 
väsentlighetsanalyser. Kulturnämnden är den enda nämnden som har bortsett från detta och 
inkluderat två kontrollmoment som har fått vardera sex poäng vid riskbedömningen. Dessa 
kontrollmoment avser rutiner vad gäller föreningsbidrag och jubileet klostret 750 år. 
Förvaltningschefen för kultur och utbildning förmedlade att nämnden ansåg att dessa två 
kontrollmoment var av så pass stor vikt att de borde ingå intern kontroll fastän förvaltningen 
hade bedömt rutinerna som lågriskmoment. 
 
Upprättandet av risk- och väsentlighetsanalyserna sker till stor del på ett likartat sätt i 
förvaltningarna3. Varje avdelningschef får i uppdrag att göra en analys för sin verksamhet. Inför 
de avdelningsvisa analyserna på samhällsbyggnadsförvaltningen sker en metoddiskussion, 
för att få samsyn kring hur analysen ska genomföras.  De avdelningsvisa analyserna ligger till 
grund för en samlad bedömning i förvaltningarnas ledningsgrupp. Diskussionerna kan leda till 
förändringar av kontrollmoment och därefter sker en jämkning av föreliggande förslag. 
Samtliga förvaltningar, förutom social omsorg, tar fram en bruttolista med risker för hela 
förvaltningen. Förvaltningarna som har tagit fram en bruttolista med risker lämnar dessa 
tillsammans med ett förslag på internkontrollplan till kommunstyrelsen/nämnden. Social 
omsorg lämnar enbart ett förslag på internkontrollplan till nämnden.  
 
Det framgår att det finns en skillnad mellan nämndernas riskanalyser. Socialnämndens 
riskanalyser består av färre risker men flertalet risker har bytts ut i 2017 års analys i jämförelse 
med 2016. Övriga nämnders risk- och väsentlighetsanalyser innehåller i stort sett samma 
risker, med några få nytillkomna, men antalet risker är mer omfattande4. En skillnad som får 
kommunstyrelsen att sticka ut jämfört med övriga är att de i sin risk- och väsentlighetsanalys 
samt i internkontrollplanen tagit med kommunövergripande mål, som t.ex.: ”Risk att 

                                                
3 Detta förfaringssätt avser nämnderna vars förvaltningar är lokaliserade i kommunen, vilket då inte 
inbegriper överförmyndarnämnden. 
4 Vi har enbart erhållit överförmyndarnämndens risk- och väsentlighetsanalys för 2017. Enligt uppgift 
antog inte nämnden någon risk- och väsentlighetsanalys 2016 utan utgick från analysen från 2014. 
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befolkningsökning understiger 1 procent”. Utöver befolkningsökningsmålet och kommunens 
finansiella mål finns inga andra övergripande mål med i kommunstyrelsen risk- och 
väsentlighetsanalys. En genomförd förändring är att myndighetsnämndens och 
samhällsbyggnadsnämndens risk- och väsentlighetsanalyser inför 2017 har slagits samman 
till ett gemensamt dokument. Deras internkontrollplaner är fortfarande nämndspecifika.  
 
Socialnämndens risk- och väsentlighetsanalys inför internkontrollplanen är mindre omfattande 
än övrigas analyser. Dock har nämnden upprättat en framtidsanalys för social omsorg som 
sträcker sig fram till 2030. Det dokumentet tar sikte på nämndens utmaningar inför framtiden 
och vilka risker som kan föreligga. Dokumentet upprättades 2016 och reviderades under 2017, 
och enligt uppgift ska det ske en årlig översyn av dokumentet för att hålla det uppdaterat inför 
nämndens verksamhetsplanering.  
 
Det framkom av intervjuerna att kommunstyrelsen, socialnämnden, myndighetsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden vanligtvis antar förvaltningens förslag till internkontrollplan utan 
förslag på ändringar. Barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden och kulturnämnden 
lyfter ibland fram egna förslag på kontrollpunkter vid sittande möte som också leder till 
ändringar i nämndens internkontrollplan.  
 
Överförmyndarnämndens internkontrollplan upprättas av nämnden själv och lämnas därefter 
till tjänstemannaorganisationen för att välja kontrollmetod och intervall på återrapportering till 
nämnden. I internkontrollplanen anges att planen är en sammanfattning av nämndens 
uppföljnings- och granskningsrutiner. Planen ska bidra till systematik och likvärdighet och till 
att väsentliga brister i verksamhetens kvalitet undviks. Internkontrollplanen fastställer vad 
nämnden förväntar sig av verksamheten och omfattar större delen av verksamheten. Planen 
tar upp allt från arvodesbeslut, ekonomihantering och redovisning, kompetensutveckling för 
såväl ställföreträdare som för personal samt handläggning av förteckningar, årsräkningar och 
sluträkningar. 
 
Av intervjuerna framkom att när kontrollmoment visar på avvikelser hanteras de antingen 
genom att de följer med i nästa års internkontrollplan eller så upprättas åtgärdsplaner, 
beroende på vilka brister som syns vid kontrollen.  

Stickprovsresultat 

Inom ramen för granskningen har ett stickprov omfattande tre kontrollmoment per nämnd och 
kommunstyrelsen genomförts, med undantag för överförmyndarnämnden. Vi har begärt in all 
dokumentation som ska ha upprättats vid kontrollmomentets genomförande. 
 
Tabell 1. Barn- och utbildningsnämnden 
 

Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 

Kompetens-
överföring 

Vid 
personal-
planering 

Ingen upprättad 
dokumentation. 
Redovisas muntligen 
av chef för 
administration och 
bemanning. 

Vi har tagit del av protokoll från två 
nämndssammanträden under 2017 som 
behandlar frågan. 
 
Vi kan dock inte göra någon bedömning av 
kontrollmomentets omfattning eller kvalité. 

Drift av Ystad 
Arena 

Varje månad Ingen upprättad 
dokumentation. 
Redovisas muntligen 
av förvaltningschefen. 

Vi har tagit del av protokoll från 
nämndsammanträdena februari-maj och 
augusti- oktober som redogör att frågan har 
behandlats under mötena. 
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Vi kan dock inte göra någon bedömning av 
kontrollmomentets omfattning eller kvalité. 

Flykting-
situationen 

Varje månad Ingen upprättad 
dokumentation. 
Redovisas muntligen 
av förvaltningschefen. 

Vi har tagit del av protokoll från 
nämndsammanträdena mars-maj och augusti- 
oktober som redogör att frågan har behandlats 
under mötena. 
 
Vi kan dock inte göra någon bedömning av 
kontrollmomentets omfattning eller kvalité. 

Tabell 2. Gymnasienämnden 
 

Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 

Likvärdighet i 
betygsättning 

Terminsbetyg 
ht och vt 

Ingen upprättad 
dokumentation.  

Enligt IK-planen ska en sammanställning av betyg 
och övergripande analys göras. Återkoppling till 
rektorer för uppföljning och analys i 
verksamheten. 
 
Vi har inte mottagit någon sådan analys. Istället 
har vi fått ta del av nämndprotokoll som anger att 
nämnden har fått redogjort olika nyckeltal för 
Ystad Gymnasium. 

Sökprognoser Vid 
nämndsmöten 

Ingen upprättad 
dokumentation. 
Redovisas 
muntligen av 
förvaltningschefen. 

Vi har tagit del av protokoll från 
nämndsammanträdena mars-maj och augusti- 
oktober som redogör att frågan har behandlats 
under mötena. 
 
Vi kan dock inte göra någon bedömning av 
kontrollmomentets omfattning eller kvalité. 

Flykting-
situationen 

Varje månad Ingen upprättad 
dokumentation. 
Redovisas 
muntligen av 
förvaltningschefen. 

Vi har tagit del av protokoll från 
nämndsammanträdena mars-maj och augusti- 
oktober som redogör att frågan har behandlats 
under mötena. 
 
Vi kan dock inte göra någon bedömning av 
kontrollmomentets omfattning eller kvalité. 

 
 
 
Tabell 3. Kulturnämnden 

Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 

Kompetens-
överföring 

Vid 
personal-
planering 

Ingen upprättad dokumentation. Enligt 
uppgift har kontrollmomentet 
redovisats muntligen i samband med 
T1/T2. 

Vi gör därmed inte någon 
iakttagelse, och kan inte heller 
bedöma dokumentationen 
avseende detta kontrollmoment. 

Inventarier Tertial 2 Ingen separat dokumentation har 
erhållits avseende detta 
kontrollmoment.  

Vi har tagit del av uppföljningen 
som lämnats till kulturnämnden i 
samband med T2:an, där 
kontrollmomentet redovisas 
bland övriga kontrollmoment. 

Föreningsbidrag Löpande 
samtal. 
Kontroll av 

Ingen upprättad dokumentation. Enligt 
uppgift ska samtal ske löpande och 
kontroll av handlingar ska göras vid 

Vi ställer oss frågande till hur det 
inte kan finnas någon 
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handlingar 
vid årets slut 

årets slut – det går således inte att 
redovisa eftersom året fortfarande är 
pågående. 

dokumentation om det sker 
löpande samtal. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4. Socialnämnden 

Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 

Genomförande-
plan 

Stickprov 2 ggr 
per år 

Ingen särskild dokumentation är upprättad.  
 
Enligt uppgift sker inte kontroller i egentlig 
mening eftersom det inte går att 
genomföra. Det som görs är att 
verksamheterna skriver avvikelser när 
genomförandeplan inte efterlevs. Finns 
sådana avvikelser tas dessa upp på 
regelbundna uppföljningsmöten. 

 

Uppföljning av 
tidsbegränsade 
biståndsbeslut 

Löpande och 
enligt fastställda 
uppföljningsruti
ner 

Kontrollmoment ej genomförda pga. 
vakanta tjänster.  
 
Enligt uppgift är dokumentationen inte 
eftersökningsbar, då det i systemet inte går 
att få fram statistik på tidsbegränsade 
beslut. 

Av kommentarer från 
avdelningschefer 
framgår att 
kontrollmomentet inte 
kan hanteras eller att 
det inte ingår i deras 
internkontrollplan.  

Enhetschefer har 
för många 
anställda 

T1, T2 och 
bokslut 

Uppföljningsrapporter (kontrollrapporter 
för utförd granskning) skrivs av respektive 
avdelningschef. Uppgifterna är hämtade ur 
Personec.  

 

 
 
Tabell 5. Samhällsbyggnadsnämnden 

Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 

Uppdrag och 
mål/ambition som 
utökats utan 
motsvarande 
ökning av resurser 

 
 
T1, T2 och 
bokslut 

2 av 3 berörda kontrollansvariga har inte 
upprättad någon dokumentation avseende 
kontrollmomentet. Den tredje redogör för 
tidsåtgången för uppdrag som sker i 
projektform, interna möten och utbildningar 
etc. i ett exceldokument. 

En av de två som inte 
upprättad någon 
dokumentation har 
lämnat en kommentar 
om tidsåtgången i 
samband med 
stickprovet.  

Köp av larm- och 
säkerhetstjänster 

T1, T2 och 
bokslut 

Exceldokument som utifrån fakturor 
summerar larmkostnader på olika objekt. 

 

Ystad möjlighet att 
rekrytera 
kompetenser för 
tillväxt 

All rekrytering 
och avslut 
avseende 
handläggare 
och 
projektledare 

Rapport internkontroll kompetens-
försörjning 
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Tabell 6. Myndighetsnämnden 

Kontrollmoment Frekvens/ 
metod 

Dokumentation EY iakttagelser 

Hantering av 
allmän handling 
och 
kvalitetssäkring 

T1 och bokslut. 
Följa upp vid 
APT + stickprov 
 

Ingen upprättad dokumentation vid T1 från de två 
avdelningschefer som är kontrollansvariga.  

Vi har mottagit 
en kommentar 
om hur arbetet 
fungerar av den 
ena chefen. 

Attest- och 
delegationsordning 

T1 och bokslut. 
Följa upp vid 
APT + stickprov 
 

Ingen upprättad dokumentation.  
 
Enligt uppgift har ingen uppföljningskontroll gjorts 
på denna punkt. Revidering av 
myndighetsnämndens delegeringsordning med 
tydliggörande om delegat för olika ärendetyper 
inom trafikområdet antogs av MYND i april 2017. 

 

Servicemål/ambiti
on som utökats 
utan motsvarande 
ökning av resurser 

T1, T2 och 
bokslut. 
Summera 
tidsåtgång och 
sortera för 
specifika 
uppdrag. 

Exceldokument som redogör för tidsåtgången för 
uppdrag som sker i projektform, interna möten och 
utbildningar etc. 

 

 
 
Tabell 7. Kommunstyrelsen 

Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 

Risk att 
attestreglementet 
inte efterföljs vid 
hantering av 
manuella fakturor 
och utlägg 

Stickprovs-
kontroller av 
transaktioner 
görs en gång per 
tertial. 

Vi har mottagit tre dokument: 
1. Sammanfattning som beskriver hur 

kontrollen ska ske, samt redogör för 
resultatet av genomförda 
kontroller. 

2. Kontroller som genomfördes 2017-
04-30 

3. Kontroller som genomfördes 2017-
08-31 

Dokumentationen 
redogör för vad som 
gjorts och vad som 
framkommit av 
kontrollen. 

Informations-
säkerhet 

Löpande (att vi 
följer nya 
dataskyddsföror
dningen). 

Ingen upprättad dokumentation. Vi har mottagit en 
kommentar om hur 
arbetet fortgår i 
kommunen. 

Registrering av 
allmänna 
handlingar 
 

Uppföljning 2 
ggr per 
år/halvårsvis 

Ingen upprättad dokumentation. Vi har mottagit en 
kommentar om att 
arbetet är på gång i 
kommunen.  
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Inom ramen för stickprovet har vi mottagit dokumentation för 6 av 21 kontrollmoment. I 1 av 
de 6 kontrollmomenten var det enbart 1 av 3 kontrollansvariga som inkommit med 
dokumentation. Samtliga kontrollmoment som har ingått i stickprovet ska ha blivit genomförda 
vid något tillfälle under året innan granskningens genomförande. Det framgår av 
stickprovsresultatet att det inte finns något formellt krav på om och i sådana fall hur 
dokumentationen ska ske. Varje chef ansvarar för underlagets utformning och att det finns 
tillräcklig dokumentation som ligger till grund för rapporteringen/uppföljningen av intern 
kontrollmomenten till kommunstyrelsen och nämnderna. Det framgår av resultatet att 
nämnderna inte säkerställer att kontrollmomenten genomförs vid de intervaller som har 
fastställts i internkontrollplanen. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser till stor del är ändamålsenligt. Vi 
anser att det finns ett fungerande arbetssätt men att det finns utrymme för förbättringar. 
 
Vi kan konstatera att kommunstyrelsen och nämnderna har valt vad de bedömer vara kritiska 
processer från deras verksamheter. Vi ställer oss dock frågande till valet av vissa 
kontrollmoment. Ett exempel är kommunstyrelsens val att ta med det kommunövergripande 
målet ”Risk att befolkningsökning understiger 1 procent” när inga andra övergripande mål är 
med i vare sig risk- och väsentlighetsanalys eller internkontrollplanen.  
 
Ytterligare exempel är myndighetsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens 
kontrollmoment ”Servicemål/ambition som utökats utan motsvarande ökning av resurser”. I 
myndighetsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens fall uppfattas syftet med detta 
kontrollmoment som något otydligt. Det framgår inte heller vad kontrollmomentet ska ställas 
mot, eller vilket resultat som skulle kunna vara avvikande.  
 
Att barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden och kulturnämnden lyfter fram egna 
förslag på kontrollpunkter är positivt. Dock bör kulturnämnden undvika att tillföra extra 
kontrollmoment vars riskbedömning har värderats till under nio poäng. Om nämnden ändå 
anser att det finns stora risker kopplat till dessa processer/rutiner, bör nämnden först värdera 
om riskbedömningen och därefter inkludera kontrollmomenten i internkontrollplanen.  
 
Därutöver rekommenderar vi socialnämnden att stärka arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalysen till att omfatta större delar av verksamheten. Det framgår inte om 
kontrollmomenten i socialnämndens internkontrollplan bedöms vara de mest riskfyllda eller 
mest väsentliga momenten inom ramen för nämndens ansvarsområde. En mer omfattande 
analys kommer även att genera en bruttolista med risker, som redogör för verksamhetens 
risker som anses vara accepterade. Nämndens framtidsanalys skulle kunna utgöra ett 
grundarbete för nämndens risk- och väsentlighetsanalys.  
 
De förtroendevalda generellt men specifikt i kommunstyrelsen, myndighetsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden bör involveras i analysen i större grad än vad 
de gör idag. Det är av vikt att olika delar av verksamheten och olika kompetenser involveras i 
riskanalysarbetet för att bli heltäckande och identifiera rätt risker. 
 
Stickprovsresultatet visar på bristande genomförande, bristande dokumentation vid 
genomförande av kontrollmoment samt bristande uppföljning av nämnderna. Av 21 stickprov 
gällande kontrollaktiviteterna saknades dokumentation i 15 fall. I ett av de sex stickproven som 
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vi erhöll dokumentation om, var dokumentationen bristfällig då underlaget inte var fullständigt 
för hela kontrollmomentet.  
 
Utifrån stickprovsresultatet gör vi bedömningen att det saknas en instruktion för i vilken 
omfattning dokumentation ska upprättas avseende kontrollmomenten. Vi ställer oss frågande 
till hur genomförda kontroller i samtliga nämnder lägger grunden för det fortsatta arbetet och 
verksamhetens lärande när det till stora delar saknas dokumentation kring genomförda 
kontroller. Utan dokumenterade kontrollaktiviteter kan inte kontrollernas effektivitet utvärderas, 
alltså vet man inte om den bakomliggande risken minskar eller förblir oförändrad.  
 
Det framgår tydligt att det finns förbättringar att göra när det kommer till valet av metod 
eftersom stickprovsresultatet också visar att kontrollmoment inte genomförts (socialnämnden) 
då det inte har varit möjligt att genomföra. 

3.3. Utveckling av internkontrollarbetet 

3.3.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framkom att ett större utvecklingsarbete av internkontrollarbetet skedde i 
kommunen i samband med upprättandet av reglementet och tillämpningsanvisningarna 2010, 
då med hjälp av en inhyrd konsult. Arbetet som genomfördes lade grunden för hur risk- och 
väsentlighetsanalyserna görs idag. Sedan dess har även ledning och utveckling hållit i 
utbildningar avseende upprättandet av risk- och väsentlighetsanalyser. Uppfattningen bland 
de intervjuade är att det är lett till förbättringar och att analyserna som görs idag har en tydligare 
koppling till internkontrollplanen. 
 
Det finns planer på att börja använda ett verksamhetssystem för internkontrollarbetet i 
kommunen. Uppfattningen är att det kommer att underlätta uppföljningen av 
internkontrollplanerna och skapa en mer enhetlig process i kommunen. 
 
Social omsorg bjöd in Ystad Hamn Logistik AB som fick hålla ett föredrag om hur de arbetar 
med intern kontroll inom bolaget. Detta gjordes som ett sätt för nämnden att få inspiration för 
det egna internkontrollarbetet.  
 
I intervjun med chefen för kultur och utbildning framkom att det finns en del tankar kring hur 
internkontrollarbetet skulle kunna kopplas till målstyrningsarbetet, samt att nämnderna visar 
ett intresse för utvecklandet av internkontrollarbetet. Nämnderna har börjat att se det som sitt 
verktyg att styra och följa upp den icke lagstyrda verksamheten inom nämndernas 
ansvarsområden.  

3.3.2. Bedömning 

Vi kan inte utifrån underlagen se att det har skett någon tydlig utveckling av 
internkontrollarbetet under de senaste två åren. De intervjuade själva uppfattar dock att det 
har skett förbättringar av arbetet, främst avseende risk- och väsentlighetsanalyserna.  
 
Vi ser det som positivt att kommunen överväger att använda ett verksamhetssystem för 
internkontrollarbetet. Användandet av ett verksamhetssystem underlättar det administrativa 
arbetet som intern kontroll innebär samt förbättrar förutsättningarna för att processen ska bli 
mer enhetlig. I detta sammanhang vill vi också betona behovet av ett IT-stöd som kan 
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tillhandahålla mallar och rutiner för att dokumentera och följa upp genomförda 
kontrollaktiviteter.  

3.4. Uppföljning och återrapportering  

3.4.1. Iakttagelser 

Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden hur den interna kontrollen 
fungerar. Resultatet av uppföljningen ska rapporteras till nämnden eller styrelsen i den 
omfattning som fastställts i den interna planen. Eventuella avvikelser ska rapporteras till 
nämnd eller styrelse snarast. Det är förvaltningschefens ansvar att omgående ta initiativ till 
åtgärder vid konstaterade brister. 
 
Kommunstyrelsen ska löpande informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 
koncernen. Kommunstyrelsen begär in nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser i början 
av verksamhetsåret. I ett led att stötta nämnderna i deras analysarbete lämnade ledning och 
utveckling synpunkter på nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser i samband med detta. 
Fastställandet av internkontrollplaner ska ske under mars månad. Kommunstyrelsen följer upp 
nämndernas uppföljningar en gång per år vid upprättandet av årsbokslutet.  
 
Av intervjuerna framkom att kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas 
internkontrollarbete under 2018 ska utökas till att även ske vid tertial 2. Förhoppningen är att 
den utökade uppföljningen ska bidra till att arbetet med internkontroll sker mer löpande under 
året och inte enbart inför årsbokslutet. Ledning och utvecklings rapport om intern kontroll 2016 
beskriver hur nämndernas internkontrollarbete har genomförts under året. Av rapporten kan 
utläsas att samhällsbyggnadsförvaltningen och social omsorg hade utfört sina kontroller enligt 
plan. Samhällsbyggnadsförvaltningen hade uppmärksammat några områden där det fanns 
behov av förbättringar, vilket framgår av kontrollrapporterna som lämnades in till ledning och 
utveckling. Även ledning och utveckling har redovisat förbättringsområden främst avseende 
kompetensförsörjning och IT-säkerhet. Kultur och utbildning samt överförmyndarenheten 
lämnade inte in kontrollrapporterna för genomförda kontroller under 2016 till ledning och 
utveckling. Överförmyndarenheten lämnade istället in en samlad uppföljning av 
internkontrollplanen för 2016 som redogör resultat av genomförda kontroller, eventuella 
avvikelser och åtgärder. Kultur och utbildning lämnade istället för kontrollrapporterna enbart in 
förvaltningschefens avrapportering av intern kontroll. De två mallarna omfattar i stort sett 
samma frågor. Den stora skillnaden är att kontrollrapporterna ska redogöra för resultatet för 
en enskild kontroll medan förvaltningschefens rapport ska, om kontrollmomenten har funnits 
tidigare, omfatta en analys på längre sikt. Kultur och utbildnings förvaltningschefsrapporter är 
kortfattade, och det framgår inte heller om det har funnits avvikelser vid genomförda kontroller 
eller förslag på åtgärder. Det framkom att kultur och utbildning inte använder sig av mallen 
”Kontrollrapport för utförd granskning”.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att ge en samlad bedömning av internkontrollarbetet i 
kommunkoncernen till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Rapporteringen 
till fullmäktige sker genom att koncernens internkontrollarbete och större avvikelser beskrivs 
under ett avsnitt i årsbokslutet.  
 
Uppföljning av internkontrollplanerna till nämnderna sker med olika intervall. 
Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden erhåller uppföljning av 
internkontrollplanerna vid årsbokslutet, i samband med att nämnderna ska lämna sina 
uppföljningar till kommunstyrelsen. Socialnämnden erhåller uppföljning per tertial för de 
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kontrollmoment som är genomförda samt vid årsbokslutet. Barn- och utbildningsnämnden, 
gymnasienämnden och kulturnämnden erhåller uppföljning när kontroller är genomförda och 
vid årsbokslutet. 

3.4.2. Bedömning 

Uppföljningen av intern kontroll kan förbättras såväl på nämndnivå som på 
kommunstyrelsenivå avseende kommunstyrelsens samordningsansvar.  

Det är inte ändamålsenligt att samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden enbart 
erhåller uppföljning av internkontrollplanerna vid årsbokslutet. Bedömningen grundas på att 
kontroller ska genomföras vid flera tillfällen under året enligt planen men avrapportering sker 
enbart vid årets slut. Vi anser att återrapporteringen rimligtvis ska ske när det finns något att 
återrapportera om, alltså vid genomförda kontroller. Arbetet som sker inom intern kontroll ska 
ske under hela året, och därmed bör återrapporteringen till nämnden ske löpande. 

Kommunstyrelsen, i sin samordnande roll, bör besluta om vilka mallar som ska användas och 
vilken dokumentation som lämnas in för kommunstyrelsens uppföljning och utvärdering. För 
att denna utvärdering ska bli effektiv och kunna bidra till att utveckla arbetet måste bedömning 
av kontrollaktiviteterna dokumenteras. Det behövs ytterligare uppföljningar av 
kommunstyrelsen löpande under året. Detta då det tydligt framgår av stickprovet att arbetet 
kring intern kontroll till stora delar utförs under hösten istället för att vara ett utvecklingsarbete 
under året.  
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4. Sammanfattande bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med intern kontroll behöver utvecklas. 
Brister finns vad gäller dokumentation av genomförda kontroller samt uppföljning av arbetet. 
Bedömningen grundas på att det till stora delar saknas dokumentation kring genomförda 
kontroller, och till vissa delar är inte kontroller genomförda enligt plan. Samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen upprättar dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser, men det finns 
utrymme för förbättringar.  

Revisionsfråga Svar 

Finns en tydlig ansvarsfördelning 
avseende arbetet med intern 
kontroll? 

Ja, nämnderna och kommunstyrelsen fattar beslut om 
internkontrollplanen, och det framgår tydligt vem som ska utföra 
kontrollmomentet och till vem det ska rapporteras till. 

Genomför kommunstyrelsen och 
nämnder löpande riskanalyser 
kopplade till intern kontroll? 

Ja, dels inför upprättandet av internkontrollplan dels när 
kontrollmoment visar på avvikelser och leder till åtgärder. 

Hanteras riskerna på ett adekvat 
sätt? 

Nej. Genomförandet av kontrollerna i internkontrollplanerna bedöms 
hanteras på ett adekvat sätt. Dock är inte alla kontroller 
dokumenterade vilket försvårar uppföljning. Det framgår inte alltid 
vilken/vilka åtgärder som vidtagits vid brister. 

Finns en kontinuerlig utveckling i 
internkontrollarbetet? 

Delvis. Av intervjuerna har det framkommit att det har skett ett 
utvecklingsarbete vad gäller risk- och väsentlighetsanalyserna. Vi har 
dock inte kunnat se några skillnader i detta avseende utifrån 
dokumentationen som vi har tagit del av. 

Sker det en ändamålsenlig 
uppföljning och återrapportering 
av den interna kontrollen?  

Nej, vi bedömer inte att en ändamålsenlig uppföljning kan 
genomföras utan dokumenterade kontrollaktiviteter. Uppföljning sker 
men det finns ett betydande utvecklingsbehov avseende 
uppföljningarna. Nämnderna behöver stärka sin bevakning under året 
och kommunstyrelsen behöver samordna arbetet när det kommer till 
användandet av mallar och vilka underlag som ska begäras in av 
nämnderna.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 utöka uppföljningen av nämndernas internkontrollarbete, samt 
 upprätta riktlinjer för dokumentation av genomförda kontrollmoment och säkerställa 

efterlevnad.  

Vi rekommenderar socialnämnden att:  

 tillse att det genomförs en utökad risk- och väsentlighetsanalys, inkl. framtagande av 
en s.k. bruttorisklista. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen samt nämnderna att: 

 stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt enligt fastställd internkontrollplan samt att återrapportering av genomförda 
kontroller sker.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och samtliga nämnder att: 

 se över utbildningsbehovet bland tjänstemän och förtroendevalda. 

 

Ystad den 20 december 2017 

Malin Lundberg  Negin Nazari   
EY   EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade: 
 
 Petter Skoglund, ekonomichef 

 Helen Larsson, ekonom 

 Dan Kjellsson, förvaltningschef social omsorg 

 Elisabeth Ejlertsson, ekonom  

 Sofia Öreberg, förvaltningschef samhällsbyggnad 

 Emilia Löfgren, avdelningschef tekniska 

 Leila Ekman, avdelningschef stadsbyggnad 

 Christer Olofsson, förvaltningschef kultur och utbildning 

 Gunilla Olsson, ordförande överförmyndarnämnden 

 Eva Viggh, enhetschef övermyndarenheten 

 
Dokument: 
 
 Reglemente för intern kontroll i Ystads kommun 

 Tillämpningsanvisningar för intern kontroll i Ystads kommun 

 Risk- och väsentlighetsanalys (excel-dokument) 

 Risk- och väsentlighetsanalyser 2016-2017 

 Internkontrollplaner 2016-2017 

 Uppföljning av internkontrollplaner 2016 

Bilaga 2: COSO5-modellen 

COSO-modellen är den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna 
styrningen och kontrollen. Enligt COSO är intern kontroll definierat som en process, utförd av 
en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran om 
att målen uppfylls inom följande kategorier: 
 

 effektivitet och produktivitet i verksamheten 
 tillförlitlig finansiell rapportering 
 efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

 
För att förbättra den interna styrningen och kontrollen har fem centrala komponenter 
identifierats. För dessa redogörs kortfattat nedan. Hur dessa komponenter förhåller sig till 
varandra och hur vad som regleras i internkontrollreglementet framgår av figuren. 
 
Kontrollmiljön 
Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess 
medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter inom intern kontroll och erbjuder 
ordning och struktur. Faktorer som innefattas av kontrollmiljön är integritet, etiska värden, 

                                                
5 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på 
vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess 
medarbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som ledningen ger. Verksamhetens 
målformulering är en del av kontrollmiljön och har betydelse för identifieringen av risker. 
 

 
 
Riskvärdering 
Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste 
värderas. En förutsättning för riskvärderingen är att etablerade mål finns knutna till olika nivåer 
som är internt konsistenta. Riskvärderingen är identifieringen och analysen av relevanta risker 
för att uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska hanteras. Eftersom 
ekonomiska, branschmässiga, regleringsspecifika och verksamhetsmässiga villkor kommer att 
förändras, behövs mekanismer för att identifiera och hantera de särskilda risker som är 
förknippade med förändringar. Riskvärderingen bör alltid dokumenteras i syfte att förtydliga 
systematiken i internkontrollarbetet.  
 
Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv 
genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker för 
att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteter äger rum inom hela organisationen, på 
alla nivåer och i alla funktioner. De innefattar en rad aktiviteter av olika slag såsom 
godkännanden, attester, verifikationer, avstämningar, genomgångar av verksamhetens 
resultat, säkrandet av tillgångarna, samt åtskillnad av tjänsteroller och uppgifter. 
 
Information och kommunikation 
Relevant information måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och inom en 
sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter. Informationssystem genererar 
rapporter som innehåller verksamhetsmässig och finansiell information och uppgifter om 
regelefterlevnaden som gör det möjligt att driva och styra verksamheten.  
 
Uppföljning och utvärdering 
Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process 
som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande 
övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av 
dessa. Löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar äger rum under verksamhetens gång.  
 
Det finns synergieffekter och kopplingar mellan de nämnda komponenterna, som formar ett 
sammanhållet system som reagerar dynamiskt på ändrade förutsättningar. Det interna styr- 
och kontrollsystemet är sammanhållet med organisationens verksamhet och finns till av 
grundläggande verksamhetsmässiga skäl. Intern styrning och kontroll blir effektivast om 
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kontrollerna är inbyggda i organisationens infrastruktur och ingår som en väsentlig del av 
organisationen. 


