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Yttrande om granskning av intern kontroll

Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden har tagit del av revisionens granskningsrapport och lämnar följande 
yttrande

Revisionen har rekommenderat nämnden att:
 stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker enligt 

fastställd internkontrollplan samt att återrapportering av genomförda kontroller sker,
 utbildningsbehovet bland tjänstemän och förtroendevalda ses över.

Gymnasienämnden anser att bevakning av det interna kontrollarbetet under året skett enligt 
de kontrollmoment och den frekvens som nämnden har beslutat om. Det framgår tydligt av 
förvaltningschefens återrapportering av intern kontroll för 2017 som redovisats till nämnden 
vid sammanträdet den 26 januari 2018 (§ 5).

Förvaltningen planerar för utbildning om risk- och väsentlighetsanalys i arbetet med intern 
kontroll. Utbildningen kommer att ske under våren 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ernest & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun 
granskat nämnderna och kommunstyrelsen för att bedöma om arbetet med intern kontroll är 
ändamålsenlig.

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:
 Finns en tydlig ansvarsfördelning för arbetet med intern kontroll?
 Genomför kommunstyrelsen och nämnder löpande riskanalyser kopplade till intern 

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

kontrollen?

Revisionens sammanfattande bedömning är att arbetet med intern kontroll behöver 
utvecklas. Enligt revisionen finns det brister i dokumentation av genomförda kontroller och 
uppföljning av arbetet. Samtliga nämnder upprättar dokumenterade risk- och 
väsentlighetsanalyser – men revisionen menar att det finns utrymme för förbättringar.

GN 2017/151
2018.97

2018-01-31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasienämnden
Sammanträdesdatum
2018-01-26

GN § 6 Dnr 2017/151

Justerares signatur 

Revisionen rekommenderar gymnasienämnden att:
 stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker enligt 

fastställd internkontrollplan samt att återrapportering av genomförda kontroller sker,
 utbildningsbehovet bland tjänstemän och förtroendevalda ses över.

Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
kommit fram i granskningen och de rekommendationer som lämnats. För varje 
rekommendation som lämnats ska svar nämnden yttra sig om de håller med eller inte. 
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast den 31 mars 2018.

Förvaltningen har tagit del av granskningsrapporten och lämnar förslag till yttrande. Senast 
den 31 mars ska yttrandet skickas till revision.

Beslutsunderlag
Beslut från gymnasienämnden 26 januari 2018, § 5 – Uppföljning av intern kontroll 2017 för 
barn- och utbildningsnämnden,
Underrättelse om genomförd granskning av intern kontroll, Hid GN 2017.1157,
Granskningsrapport - granskning av intern kontroll, Hid GN 2017.1158, 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen Christer Olofsson 16 januari 2018.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden har tagit del av revisionens granskningsrapport och lämnar följande 
yttrande

Revisionen har rekommenderat nämnden att:
 stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker enligt 

fastställd internkontrollplan samt att återrapportering av genomförda kontroller sker,
 utbildningsbehovet bland tjänstemän och förtroendevalda ses över.

Gymnasienämnden anser att bevakning av det interna kontrollarbetet under året skett enligt 
de kontrollmoment och den frekvens som nämnden har beslutat om. Det framgår tydligt av 
förvaltningschefens återrapportering av intern kontroll för 2017 som redovisats till nämnden 
vid sammanträdet den 26 januari 2018 (fyll i beslut från nämnden).

Förvaltningen planerar för utbildning om risk- och väsentlighetsanalys i arbetet med intern 
kontroll. Utbildningen kommer att ske under våren 2018.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasienämnden
Sammanträdesdatum
2018-01-26

GN § 6 Dnr 2017/151

Justerares signatur 

Föredragande
 Förvaltningschef Christer Olofsson
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