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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC granskat
den interna kontrollen. Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma om hur kommunstyrelsen säkerställer att det övergripande intern kontrollarbetet i kommun bedrivs
ändamålsenligt? Granskningens revisionsfråga har även varit att bedöma om barn- och
utbildningsnämnden, arbete- och välfärdsnämnden och tekniska nämnden har säkerställt
en ändamålsenlig process för sitt arbete med den interna kontrollen?
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen till övervägande del säkerställt att det övergripande internkontroll arbetet i kommunen bedrivs ändamålsenlig och
att arbetet med att utveckla den interna kontrollen behöver fortgå om kommunens samtliga verksamheter ska kunna fortsätta förflytta sig från informell till formaliserad intern
kontroll enligt COSO-modellens definition.
Efter genomförd granskning bedömer vi även att processen för den interna kontrollen
inom tekniska nämnden och arbete- och välfärdsnämnden till övervägande del är ändamålsenlig och för barn- och utbildningsnämnden bedömer vi att processen för den interna
kontrollen till delvis är ändamålsenliga
För svar på respektive kontrollmål och motivering till bedömning hänvisar vi till avsnitt
3.1 ”Bedömningar av kontrollmål och revisionsfråga” i rapporten. För att utveckla och
stärka Kristianstads kommuns arbete med den interna kontrollen ges ett antal rekommendationer under avsnitt 3.2 ”Rekommendationer” i rapporten varpå ett urval listas
nedan:


Förtydliga i riktlinjer och i anvisningar hur dokumentation av delprocesser och
huvudprocesser kan ske inkluderat med exempel på hur identifiering av risker och
kontroller kan ske. Då detta arbete pågår i flera av de granskade nämnderna så
uppmuntras också ett idéutbyte mellan nämnderna.



Förtydligande kring vad som ska vara uppfyllt för att svara ja på en fråga i självskattningen av nämndens och bolagets interna kontroll med på sikt även en rutin
där kommunstyrelsen inhämtar underlag som tillstyrker ett ja i självskattningen,
vilket det utryckts önskemål om i granskningen.



Det har även i granskningen utryckts önskemål kring ökad delaktighet vid framtagande av de kommungemensamma kontrollmålen. Vi ser det som positivt att
nämnderna kan ges möjlighet att ge förslag kring kommungemensamma
kontrollmål men rekommenderar att det även fortsättningsvis är kommunstyrelsen som tar beslut om vilka som ska utföras.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

I kommunallagen (1991:900) och (2017:725) 6 kap. 6 § anges det att nämnderna inom sitt
ansvars-område ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
I aktiebolagslagen (ABL 2005:551) står det att styrelsen svarar för bolagets organisation
och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska även fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Kristianstad kommun har under flera år arbetat systematiskt med den interna kontrollen. I arbetet har ingått processkartläggningar, risk- och väsentlighetsanalyser samt
framtagande av intern kontrollplaner. Årligen genomförs en utvärdering av den interna
kontrollen av kommunstyrelsen vilken även införs i kommunens årsredovisning. Enligt
kommunallagen kap 12 § 1 har revisorerna i uppgift att årligen pröva den interna kontrollen. Mot denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun
beslutat om att genomföra en granskning av styrelsernas och nämndernas interna kontroll.
Det finns inga kommunala verksamheter där oönskade händelser, misstag och fel aldrig
uppstår eller begås. Det är därför av vikt att kommuner arbetar strukturerat med att förebygga och upptäcka dessa fel. Det är även viktigt att kommunerna har en beredskap för
hur upptäckta fel ska hanteras och rapporteras inom organisationen så att åtgärder vidtas
och inte minst att organisationen lär sig och utvecklas av sina misstag.

1.2.

Syfte och Revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:
Hur säkerställer kommunstyrelsen att det övergripande intern kontrollarbetet i kommunen bedrivs ändamålsenligt?
Revisionsfrågan kommer vidare delas upp i de olika nämnderna och mynnar ut i följande
revisionsfrågor:
Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig process för sitt arbete
med den interna kontrollen?
Har arbete- och välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig process för sitt arbete
med den interna kontrollen?
Har tekniska nämnden säkerställt en ändamålsenlig process för sitt arbete med den interna kontrollen?
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1.3.

Revisionskriterier

De kriterier som berörs är:


Styrelsens/nämndens ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen



Styrande dokument antagna av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige



Nämndens plan för den interna kontrollen



Intern kontroll enligt COSO-modellen

1.4.

Kontrollmål

Revisionsfrågorna besvaras utifrån följande kontrollmål:


Nämnden/styrelsen har ett formaliserat arbetssätt och en formaliserad organisation för den interna kontrollen



Nämnden har en formaliserad process för risk och väsentlighetsanalyser och framtagande av interkontrollplan



Nämnden/styrelsen har en formaliserad process för att kartlägga och riskbedöma
sina väsentligaste flöden och risker



Nämnden/styrelsen har tillsett att kontroller och kontrollaktiviteter som hanterar
de största riskerna är på plats och fungerar effektivt



Nämnden/styrelsen har tillsett att en relevant uppföljning av den interna kontrollen sker.

1.5.

Avgränsning

Granskningen har fokuserat i huvudsak på styrelsernas och nämndernas interna kontroll
arbete under 2017.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer med kommunstyrelsens arbetsutskott,
ansvarig och samordnare inom kommunen för den interna kontrollen, nämndspresidier i
de granskade nämnderna, ledande tjänstemän på de granskade förvaltningarna och ansvarig/a för den interna kontrollen. Genomgång har även skett av styrande dokument
kopplat till den interna kontrollen, interkontrollplanen samt återrapportering av den interna kontrollen till nämnderna och kommunstyrelsen. Stickprov har tagits på återapporteringen och på utförda kontrollaktiviteter i internkontrollplanen.
Den revisionella bedömningen för respektive nämnd baseras enbart på material och interjuver gjorda med den aktuella nämnden. Den revisionella bedömningen för kommunstyrelsen baseras dels på material och interjuver från kommunstyrelsen och dels på den fakta
som samlats in vid granskningen av nämnderna.
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Intervju har skett med kommunstyrelsens arbetsutskott och med nämndspresiderna i
tekniska nämnden, arbete- och välfärdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Intervju har även skett med ekonomidirektör för kommunen, internkontroll samordnare
på kommunledningskontoret, förvaltningschef för C4 teknik, förvaltningschef för arbeteoch välfärdsförvaltningen. Vidare har intervjuer genomförts med internkontrollansvariga
och tillika ekonomichefer på arbete- och välfärdsförvaltningen, C4 teknik och barn- och
utbildningsförvaltningen.
Samtliga intervjuade har getts möjlighet att sakgranska rapporten.

Februari 2018
Kristianstads kommun
PwC

6 av 32

Granskning av intern kontroll

2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1.

Hur kommunstyrelsen säkerställer att det övergripande intern kontrollarbetet i kommunen
bedrivs ändamålsenligt

Av Kristianstads kommuns reglemente för intern kontroll framgår det att det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll,
vidare är det respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Respektive nämnd har därmed ett ansvar att utforma en lokal organisation anpassad till respektive nämnds organisationsutformning,
utifrån den övergripande interna kontrollorganisationen som fullmäktige har beslutat om.
Inom varje nämnd är det förvaltningschefens ansvar att konkreta regler och anvisningar
utformas för att upprätthålla en god intern kontroll, vilka vidare ska antas av respektive
nämnd. För att säkerställda den interna kontrollen fungerar ändamålsenligt har varje
nämnd en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde, vilket skall ske utifrån en särskild antagen plan för respektive
nämnd.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall löpande skriftligt rapporteras
till nämnden, med utgångspunkt från antagen plan. I samband med årsredovisningens
upprättande ska nämnden rapportera under året konstaterade fel och brister vid uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Vidare ska kommunstyrelsen, utifrån nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Styrelsen ska vidare informera sig
om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.
Detta görs årligen genom en rapport som skickas till kommunstyrelsen. Rapporten består
dels av en sammanställning vilka kontrollaktiviteter som utförts, hur dessa valts ut (det
efterfrågas en koppling till nämndens/bolagets riskanalys) och hur utfallet varit för de
kontrollaktiviteter som utförs i respektive internkontrollplan. Nämnden/bolaget ska därefter sammanfatta hur årets interna kontroll fungerar genom att ge sig själv något av följande betyg: Svag, tillfredställande, god eller mycket god. Den andra delen består av en
självskattning där respektive nämnd och bolag ska svara på ett antal frågor. Frågorna är
kopplad till COSO-modellens olika dimensioner: Kontrollmiljö, Riskanalys, kontrollaktiviteter, information och uppföljning.
Kommunstyrelsen bedriver utöver sitt uppföljande och utvärderande arbete även ett utvecklings- och stöttande arbete. Inom ramen för detta arbete har kommunstyrelsen exempelvis tagit fram och beslutat om en handbok för intern kontroll. Kommunstyrelsen
har även utsett en ansvarig för kommunens samlade internkontroll arbete samt en samordnare. Samordnaren kallar bland annat till intern kontroll möten med kommunens majoritetsägda bolag för att utveckla, inspirera och ge möjlighet för bolagen till informationsutbyte samt möjlighet att komma med synpunkter. Samordnaren ser även till att internkontroll är på agendan på de ekonomimöten som hålls ca 1 gång per månad och där
samtliga förvällningsekonomichefer deltar. Utvecklingsarbetet som drivs av kommunstyFebruari 2018
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relsen baseras på en målsättning att utifrån COSO-modellens definition förflytta hela
kommunens verksamhet (inkluderat de majoritetsägda kommunala bolagen) från mognadsnivå informell till övervakad, detta framgår b.la. av nedan bild som är hämtad från
Handboken för intern kontroll 2018.

2.1.1.
2.1.1.1.

Kontrollmål 1: Styrelsen har ett formaliserat arbetssätt och en
formaliserad organisation
Iakttagelser

Kristianstads kommun har något som kallas för årshjulet, där kommunstyrelsen i januari
2017 följer upp och utvärderar 2016, samt beslutar om kontrollområden för 2017. Beslut
fattades den 25 januari 2017 att den samlade bedömningen av den interna kontrollen i
nämnder och bolag under 2016 varit god. Det uppmanades även till nämnden och bolag
att fastställa sin egen kontrollplan för 2017 senast den 30 april 2017, vilket är nästa steg i
årshjulet. I den mån det saknas en organisation och plan för hur det interna kontrollarbetet ska utföras i respektive verksamhetsområde ska detta upprättas och göras känt för
medarbetarna. I ett ekonommöte 2017-01-20 beslutades om uppföljning av intern kontrollplan och självskattning skulle fattas av nämnderna 30 november 2017, vilket är det
sista steget i årshjulet. Den 24 januari 2018 fattade kommunstyrelsen beslut kring att den
samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och bolag under 2017 varit
god. I beslutet fastställdes även tidplan och riktlinjer för 2018.
Kristianstads kommuns kärna i den interna kontrollen avser ett systematiskt arbetssätt.
Det utgår ifrån att verksamhetsmålen ska uppnås, identifiera risker med det som görs,
hantera de viktigaste riskerna, följa upp och åtgärda för att reducera riskerna samt att
verksamhetsledningen ansvarar, deltar och stödjer arbetet för den interna kontrollen.
När det gäller arbetsgången för den interna kontrollen har det tagits fram en checklista
enligt nedan
•

Verksamhetens uppgifter – Vad arbetar vi med? Identifiera processer?
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•

Riskinventering – Lista risker! Vad innebär respektive risk?

•

Gör en riskanalys! – Sannolikhet? Väsentlighet?

•

Kontrollmoment - Vilken kontroll/ åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Kontrollfrågor!

•

Uppföljningsprocess - Hur följer vi upp att kontrollmomenten är effektiva och att
de efterlevs?

•

Effektivitet - Hur bra fungerar våra nuvarande kontrollmoment idag?

•

Åtgärdsplan - Vilka åtgärder vidtar vi i år för att förbättra våra kontrollmoment?
Vem är ansvarig? Till vem och hur ofta rapporteras om våra framsteg?

2.1.1.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om ett formaliserat arbetssätt för kommunen samt att
dom utsett internkontroll ansvarig för kommunen och en samordnare. Granskningsresultatet i nämnderna (se nedan) visar även att nämnderna arbetar utifrån den framtagna
metodiken.

2.1.2.
2.1.2.1.

Kontrollmål 2: Styrelsen har en formaliserad process för risk och
väsentlighetsanalyser och framtagande av internkontrollplan
Iakttagelser

Kommunstyrelsen beskriver i handboken för intern kontroll och processen för risk och
väsentlighetsanalyser och framtagande av intern kontroll planen ska gå till. Kommunstyrelsen har även tagit fram exempel på olika risker, vilka beskrivs nedan:
•

Omvärldsrisker/extraordinära händelser – ex katastrofer, sabotage, terrorangrepp, störning i el och VA, brand, strejker.

•

IT-säkerhet – reservkraft, lagring, behörighetshantering, störningar i kommunikationer, olaga intrång (hackers).

•

Verksamhetsrisker - underhåll, kompetens.

•

Arbetsmiljö/personal - (olyckor, dödsfall, skyddsronder, incidenthantering).

•

Juridiska risker- Vad händer om vi inte följer gällande lagstiftning eller regler eller avtal i övrigt? Det kan få ekonomiska konsekvenser (vite, skadestånd) eller förtroendeskada om inte lagar och regler följs. Bristande ägarstyrning, mutor
och bestickning, tvister.

•

Finansiella risker - räntenivåer, förändringar i statligt bidrags- och utjämningssystem, lånestopp, likviditetsrisk, kreditrisk, pågående finanskris.
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•

Risker för förtroendeskada - skandaler, förstasidesrubriker, förskingring,
stöld.

Kommunstyrelsen inhämtar även varje år nämndernas och bolagets utfall av kontrollaktiviteterna i internkontrollplanen. I rapporten till kommunstyrelsen ska även nämnden/bolaget beskriva kopplingen mellan risk- och väsentlighetsanalysen och utförda kontrollaktiviteter.

2.1.2.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms uppfyllt.
Kommunstyrelsen har tagit fram en formaliserad process och ger även en rad olika tips
vid arbete med risk och väsentlighetsanalyser. Granskningsresultatet i nämnderna (se
nedan) visar även att nämnderna arbetar utifrån den framtagna metodiken.

2.1.3.
2.1.3.1.

Kontrollmål 3: Styrelsen har en formaliserad process för att
kartlägga och riskbedöma sina väsentligaste flöden och risker
Iakttagelser

I materialet vi tagit del av finns en del information hur nämnden ska gå tillväga för att
riskbedöma de väsentligaste flödena. Nämnden/bolaget ska utgå från VoR-matrisen (se
nedan), där en sammanvägning görs av väsentlighet och risk genom att multiplicera komponenterna med varandra. Poängen som erhålls vid multiplikationen stäms sedan av. Kategoriseringen av risken sker enligt låg (grön), medel (gul), hög (orange) och mycket hög
(röd).

En utvärdering av resultatet sker sedan. Erhålls 1-3 poäng efter multiplikationen accepteras risken och det krävs inget agerande. Erhålls 4-8 poäng efter multiplikationen bör rutinen/processen hållas under uppsikt och på lång sikt bör åtgärder vidtas för att minska
sannolikheten och konsekvenserna av att en händelse inträffar. Erhålls 9-12 poäng ska
riskerna minimeras, händelser och aktiviteter som ger upphov till risken identifieras och
minimeras. Rutinen/processen dokumenteras och bör tas med i kommande intern kontrollplan. Om poängen 16 erhålls, dvs om risken är sannolik (4) och väsentligheten allvarlig (4) krävs en direkt åtgärd i syfte att minimera risken.
I materialet vi tagit del av har vi inte funnit något lika konkret hur kartläggning av nämndens/bolagens väsentligaste flöden ska gå till. Ett annat ord för flöden är huvudprocesser
och delprocesser och de aktiviteter, risker och kontroller som finns och utförs här.
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2.1.3.2.

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
Kommunstyrelsen har tagit fram tydliga riktlinjer för hur riskbedömning av flödena ska
gå till. Däremot finns inte lika mycket stöd kring hur kartläggning av huvudprocesserna
och delprocesserna kan gå till. Granskningen av nämnderna (se nedan) visar även på att
det finns förbättringspotential och att det pågår ett arbete på flera nämnder att kartlägga
sina huvudprocesser (vissa är redan klara med detta) och med sina delprocesser.

2.1.4.

2.1.4.1.

Kontrollmål 4: Styrelsen har tillsett att kontroller och kontrollaktiviteter som hanterar de största riskerna är på plats och fungerar effektivt
Iakttagelser

Se iakttagelser i ovanstående avsnitt.

2.1.4.2.

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Granskningen ovan visar på att det finns mindre stöd kring hur kartläggning av huvudprocesserna och delprocesserna kan gå till och granskningen av nämnderna (se nedan)
visar på att det finns förbättringspotential och att det pågår ett arbete på flera nämnder att
kartlägga sina huvudprocesser (vissa är redan klara med detta) och med sina delprocesser.

2.1.5.

Kontrollmål 5: Styrelsen har tillsett att en relevant uppföljning
av den interna kontrollen sker.

Kommunstyrelsen inhämtar årligen en rapport från nämnder och bolag hur den interna
kontrollen fungerat under året. Nämnder och bolag skickar in sina rapporter per siste november och kommunstyrelsen behandlar rapporterna i januari. Rapporten består dels av
en sammanställning vilka kontrollaktiviteter som utförts, hur dessa valts ut (det efterfrågas en koppling till nämndens/bolagets riskanalys) och hur utfallet varit för de kontrollaktiviteter som utförs i respektive internkontrollplan. Nämnden/bolaget ska därefter sammanfatta hur årets interna kontroll fungerar genom att ge sig själv något av följande betyg: Svag, tillfredställande, god eller mycket god. Den andra delen består av en självskattning där respektive nämnd och bolag ska svara på ett antal frågor. Frågorna är kopplad till
COSO-modellens olika dimensioner: Kontrollmiljö, Riskanalys, kontrollaktiviteter, information och uppföljning.
I det material vi tagit del av saknas de riktlinjer kring hur löpande avvikelser identifierade
i den interna kontrollen ska hanteras. Som framgår nedan har samtliga granskade nämnder rutiner eller arbetar med rutiner för att hantera löpande avvikelser.

2.1.5.1.

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
Kommunstyrelsen följer årligen och strukturerat upp nämndernas och bolagens arbete
med den interna kontrollen och utfallet av intern kontrollen. Uppföljningen består till står
del av information som nämnderna själva sätter samman och påståenden detaljgranskas
ej av representanter från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har inte antagit riktlinjer
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för hur löpande avvikelser ska hanteras på en kommunövergripandenivå däremot har
eller arbetar samtliga granskade nämnder med att ta fram rutiner för att hantera löpande
avvikelser.

2.2. Har barn- och utbildningsnämdnen säkerställt en
ändamålsenlig process för sitt arbete med den
interna kontrollen
2.2.1.
2.2.1.1.

Kontrollmål 1: Nämnden har ett formaliserat arbetssätt och en
formaliserad organisation
Iakttagelser

Barn- och utbildningsnämnden ska årligen fastställa en plan för intern kontroll, vilket
också gjorts för 2017. Planen omfattar verksamhets-, ekonomi och personalspecifika kontrollmoment inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. De kontrollmoment
som avser verksamhetsspecifika frågor har tagits fram av förvaltningen i samråd med
skolchefer. Kontroller skall utföras och resultatet av dessa skall skriftligen rapporteras till
nämnden. I samband med fastställande av den årliga planen görs nya bedömningar av
vilka kontrollmoment som bör upprepas eller tillföras grundat på nya omständigheter,
vilket kan vara nya inspektionsrapporter från Skolinspektionen eller brister som i övrigt
identifierats inom organisationen.
Nämnden känner sig trygg som ytterst ansvarig för den interna kontrollen och anser sig
ha bra underlag för att utöva kontrollen. Nämnden känner också att stöttningen från
kommunstyrelsen är bra och fungerande.
Ansvarig för den interna kontrollen är ekonomichef, vilket fastställts av nämnden. Flera
olika medarbetare inom förvaltning är dock aktiva i arbetet med den interna kontrollen,
framförallt utvecklingsansvarig som kommer med inspel kring verksamhetsrelaterade
frågor. På sikt finns en önskan att kunna delegera ut delar av ansvaret neråt i organisation
närmare verksamheten och barn- och utbildningsnämnden har tagit ett första steg och är
på väg att anställa en kvalitetscontroller som ska ta över en del av ansvaret.

2.2.1.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms uppfyllt.
Nämnden har rutiner och en ansvarig för den interna kontrollen. Nämnden har även tagit
fram en plan för intern kontroll och godkänt denna. I planen framgår bland annat beskrivning av process, konsekvens, sannolikhet för inträffande och åtgärder.

2.2.2.

2.2.2.1.

Kontrollmål 2: Nämnden har en formaliserad process för risk
och väsentlighetsanalyser och framtagande av internkontrollplan
Iakttagelser

Nämnden följer det arbetssätt som kommunstyrelsen angivit och av beslut i nämnden
framgår att: Intern kontrollmomenten ska vara väsentlighets – och riskanalyserade i syfte
att så långt som möjligt kontrollera processer för att öka organisationen förmåga att nå
sin mål.
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Nämnden använder sig av VoR-matrisen beskriven under 2.1.3.1. I väsentlighets- och riskanalysen beskrivs respektive process likt nedan, där även åtgärder för processen beskrivs.

Nämnden har utfört en risk- och väsentlighetsanalys och tagit fram en internkontrollplan
som ska gälla under en fyraårsperiod.

2.2.2.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms uppfyllt.
Nämnden har antagit en risk- och väsentlighetsanalys samt tagit fram en plan för den interna kontrollen.

2.2.3.
2.2.3.1.

Kontrollmål 3: Nämnden har en formaliserad process för att
kartlägga och riskbedöma sina väsentligaste flöden och risker
Iakttagelser

Av nämndes rapportering av intern kontroll till kommunstyrelsen framgår att barn – och
utbildningsnämnden har identifierat och dokumenterat de övergripande huvudprocesserna, samt att en riskanalys för dessa har upprättats, beslutats och fastställts. Huvudprocesserna är vidare nedbrutna och dokumenterade på delprocessnivå, där sedan en riskanalys
har upprättats och fastställts.
Efter intervju och granskning kan vi konstatera att det inte finns någon dokumentation
för huvudprocesser och delprocesserna. Nämnden anser sig ha grepp på sina huvudprocesser vilket nämnden menar framgår av risk- och väsentlighetsanalysen som gjorts i fyraårsplanen och i internkontrollplanen.

2.2.3.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.
Nämnden saknar en formell heltäckande dokumentation av sina huvudprocesser och delprocesser. Avsaknaden av denna dokumentation gör enligt vår bedömning att det kan
finnas huvud- och delprocesser med olika risknivåer som inte beaktats av nämnden vilket
kan medföra brister i den interna kontrollen.

2.2.4.

2.2.4.1.

Kontrollmål 4: Nämnden har tillsett att kontroller och kontrollaktiviteter som hanterar de största riskerna är på plats och fungerar effektivt
Iakttagelser

Det saknas dokumenterade huvudprocesser och delprocesser med aktiviteter, risker och
kontrollaktiviteter för nämndens verksamhet. Dock tillser nämnden att de största riskerna
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i nämnden följs upp genom att det utförts en risk och väsentlighetsanalys och att en intern
kontrollplan finns som hanterar dessa. I fyraårsplanen har gamla beslutade huvudprocesser kommenterats med direktiv att de ska följas upp.
Nämnden framhåller även att verksamheten till stor del står under Skolinspektionens
tillsyn och menar att huvuddelen av nämndens verksamhetsrelaterade huvud- och delprocesser blir belysta i samband med Skolinspektionens inspektioner.

2.2.4.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.
Då nämnden inte dokumenterat sina huvudprocesser och delprocesser så finns en osäkerhet om det finns tillräckliga kontroller som hanterar de största riskerna.

2.2.5.
2.2.5.1.

Kontrollmål 5: Nämnden har tillsett att en relevant uppföljning
av den interna kontrollen sker.
Iakttagelser

Nämnden använder sig av den upprättade interna kontrollplanen, då den utgör en rutin
för att följa upp de kontrollmoment som bedöms kräver åtgärd. Det innebär att en kontrollerad rutin som inte har fått godkänt kommer återkomma i nästkommande års interna
kontrollplan. Nämnden är involverad i arbetet kring intern kontroll minst två gånger om
året men bedömer sig ändå vara delaktig oftare. Som exempel hölls ett nämndsmöte utanför ordinarie tidsram för sammanträde gällande en särskild åtgärdsplan för punkter i den
interna kontrollplanen som fått undermåligt resultat. Nämnden tar även beslut om åtgärder och följer upp dessa oftare om behov bedöms finnas. Som exempel kommer ett område som haft återkommande brister de senaste åren följas upp på nämndssammanträdet
i juni.
Nämnden och förvaltningen överväger om mer uppföljning av att kritiska aktiviteter blir
uppföljda. Förvaltningen ser till att förmedla ut valda kontrollaktiviteter och aktiviteter i
organisationen med ansvarig och direktiv att de ska följas. Dock så görs ingen strukturerad uppföljning från förvaltningen eller nämndens sida om huruvida kontrollaktiviteterna
verkligen utförts om det inte särskilt beslutats om.
Det finns en beslutad avvikelsehantering inom nämnden tex. när den interna kontrollen
brister eller fångar upp brister som innebär att detta ska rapporteras till den ansvariga för
intern kontroll. Vid granskningen har det dock framkommit att detta inte används frekvent men att såväl nämnd som förvaltning anser att den ska användas framåt.

2.2.5.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt.
Uppföljning görs inom ramen för den interna kontrollen och nämnden tar även beslut om
ytterligare aktiviteter. Den löpande uppföljningen behöver dock förtydligas och förankras
i förvaltningen.
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2.2.6.

Granskning av utförda kontroller i internkontroll

För att bedöma nämndens kvalité och effektivitet i utförandet av den interna kontrollplanen har vi följt upp två kontrollaktiviteter i internkontrollplanen av totalt 12 stycken.

Avtalsuppföljning av inköp
Bakgrund: Kristianstad Kommun binder avtal i upphandlingar med flera leverantörer
för olika inköp som ska göras inom kommunen. Alla tecknade avtal läggs in ett av två system:
1. Avtalsdatabasen
(Större inköp t.ex. möbler)
2. Proceedo
(Mindre inköp t.ex. pennor).
När ett inköp av en vara behöver göras ska de med behörighet inom skolområdena gå in i
avtalsdatabasen och kontrollera att avtal finns för att säkerställa att de enbart använder
leverantörer som kommunen har avtal med. Alla inköp som görs med en leverantör där
avtal inte finns tecknat betraktas också som en avvikelse. Alla avvikelser (inköp) av en
kund som inte har avtal loggas och tas ut månadsvis i form av en avtalstrohetsrapport.
Kontrollaktivitet: Varje månad får, Inköpssamordnare, ut en avtalstrohetsrapport av
kommunens upphandlingscontroller, vilken sedan fördelas ut skolområde för sig. Utifrån
denna rapport kan inköpssamordnaren se i vilken utsträckning de olika skolområdena gör
sina inköp av leverantörer med avtal. Rapporten visar de totala inköpen gjorda för respektive skolområde, både inköp gjorda med avtalade leverantörer och ej avtalade leverantörer. Inköpssamordnaren sammanställer vilka inköp som gjorts utanför avtal och skickar
ut frågan till berörda skolområden som får förklara inköpen.
Test av kontrollaktivitet: Vi har kontrollerat den månatliga avstämningen av avtalstrohetsrapport för månaderna april och maj. Perioden januari – augusti fick man endast
verbal förklaring till avvikelser av skolområden men från augusti och framåt ska dokumentation göras av alla kommentarer till avvikelser på månadsbasis. I samband med
granskningen har vi fått tagit del av en sammanställning för perioden januari-augusti
samlad för barn-och utbildningsnämnden där kommentarer har inhämtats för samtliga
inköp med avvikelser från avtalstroheten där skolområdena fick motivera och förklara
varför man gått utanför avtal.
Slutsats: Det görs månadsvisa avstämningar av avvikelser från avtalstrohet men i dagsläget kunde dokumentation av dessa göras bättre. Dock ger inte utslagen alltid en rättvis
bild då dessa baseras på fakturor från leverantören, och om leverantören inte finns med i
avtalsdatabasen blir det en avvikelse. Olika utflykter eller representationsmiddagar är
aktiviteter av engångskaraktärer där leverantören som fakturerar inte finns med som avtalad men inte heller ska vara det då det rör som en enskild händelse. Dock så ger även ett
sådant inköp utslag som en brist i avtalstroheten. Bedömning är att kontrollen utförts
tillräckligt även om förbättringspotential kring dokumentation inledningsvis identifierats.
BUN ligger per november på en avtalstrohet på 84 % som betyder att 84 % av inköpen
görs enligt avtal. Av resterande 16 % avser 11 % där inköp gjorts utan avtal och 5 % där
avtals otrohet konstaterats.
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Rehabilitering av sjukskrivna medarbetare
Bakgrund: Sjukskrivningar är ett prioriterat område för kommunen som vill minska
antalet sjukskrivna. De långa sjukskrivningarna (>90 dagar) ökar och mellan åren har
kommunen kunnat konstatera att sjukskrivningarna har ökat. Rehabiliteringsområdet för
sjukskrivningar är ett område som också testades föregående år då man bedömer att en
förändring inte sker direkt utan över tid. Som en del i arbetet för att jobba proaktivt mot
sjukskrivningarna och för att sjukskrivna ska komma tillbaka i arbete snabbare har kommunen gett förvaltningen i BUF ett uppdrag. Uppdraget var att utvärdera hur pass insatta
cheferna i skolområdena är i det stöd som finns från kommunens sida för att motverka
sjukskrivningar och stötta i arbetet. På det sättet kan kommunen kartlägga hur pass insatta chefer är i vilket stöd som finns att tillgå, på en kommunöverskridande nivå.
Adato heter stödsystemet som används för rehabilitering och det är i det programmet som
cheferna dokumenterar ärendena för sina områden.
Kontrollaktivitet: Förvaltningen på BUN har erhållit utvalda frågor från kommunledningskontoret som utformades till en enkät och skickades ut till 45 chefer i BUN i september 2017. Sammanlagt 40 svar inkom. Förvaltningen har också gjort stickprov i Adato på
ärenden som gett utslag av olika paramaterar såsom att rehabiliteringsutredning inte startats efter 14 dagar eller i vilken utsträckning dokumentation görs som är en viktig del för
att kunna göra en bättre insats i rehabiliteringsarbetet.
Test av kontrollaktivitet: Vi har gemensamt med HR-specialist på barn- och utbildningsförvaltningen tagit del av enkäten som utformats och fått se de sammanställda svaren som kommit in från cheferna inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Slutsats: Resultatet från enkäten kan visa på att alla chefer inte riktigt vet vilket stöd de
kan få från kommunens sida t.ex. i form av Adato (stödsystem i rehabiliteringsfrågor) och
AME (Företagshälsovård) där mycket stöd kan hämtas såsom förklarande av läkarintyg
som kommer in av de sjukskrivna som ibland kan vara svårtolkat. En förklaring av en
sjukskrivens diagnos kan ge mer klartecken i vilka insatser som behöver sättas in och hur
personen snabbare ska kunna komma tillbaka i arbete. Bedömningen är att kontrollaktiviteten utförts väl.

2.3. Har arbete- och välfärdsnämnden säkerställt en
ändamålsenlig process för sitt arbete med den interna kontrollen
2.3.1.
2.3.1.1.

Kontrollmål 1: Nämnden har ett formaliserat arbetssätt och en
formaliserad organisation
Iakttagelser

Förvaltningen sköter den löpande delen av den interna kontrollen och tar fram riskanalyser, processer och kontrollplaner för den interna kontrollen. Nämnden har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen och bedömer sig ha en god inblick i den interna inblicken eftersom de får tydlig och korrekt återrapportering från förvaltningen. Vid kritiska
frågor kommuniceras den interna kontrollen upp till kommunstyrelsen dvs. sådant som är
kritiskt för nämnden. Nämnden känner sig trygg med dialogen med kommunstyrelsen
kring intern kontroll men den ligger på en övergripande nivå.
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Ansvarig för den interna kontrollen är ekonomichef, vilket fastställts av nämnden. Flera
olika medarbetare inom förvaltning är dock aktiva i arbete med den interna kontrollen.
Verksamhetscheferna ansvarar för den interna kontrollen för sina respektive verksamheter och ansvaret grenar ner i organisationen. Ute i organisationen finns ingen uttalad ansvarig för intern kontroll utan ansvaret härleds tillbaka till verksamhetschefen för sin
verksamhet. Det finns en plan för att framöver fördela ut ansvaret ytterligare nere i organisationen, närmare den dagliga verksamheten, men där är inte förvaltningen i dagsläget.
I förvaltningsledningens årshjul finns det inplanerat datum för revidering och uppföljning
och analys av arbetet med den interna kontrollen, som arbete och välfärdsnämnden följer.
Nedan är årshjulet för 2017 bifogat.
Årshjulet startar i januari med revidering av den databas som innehåller alla risker. Utifrån revideringen sammanställs resultatet av ekonomichefen och områden med höga risker förs upp till nämnden med förslag att de bör kontrolleras. I mars-april fastställs åtgärdsplanen hos nämnden. Åtgärdsplanen från tidigare år följs upp. I maj vill förvaltningen ha svar på hur planen fortlöper ute i nämnden och fungerar också som en påminnelse
samt uppföljning av nämnden. Avdelningarna återkopplar med trafikljus-modellen på
kontrollaktiviteternas status. Åtgärdsplanen skickas sedan ut i september till alla ansvariga för kontrollområden att deras kontroller ska följas upp. I oktober samlas svaren in
och då startar skisserna på nästa åtgärdsplan. I november går åtgärdsplanen upp i nämnden. Processen rullar på likadant årligen.

Bild 1: Årshjul intern kontroll Arbete- och välfärdsförvaltningen
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Källa: Internkontrollplan för 2017

2.3.1.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt
Nämnden har beslutade rutiner och en ansvarig för den interna kontrollen. Nämnden har
även tagit fram en plan för intern kontroll och godkänt denna. I planen framgår bland
annat beskrivning av process, konsekvens, sannolikhet för inträffande och åtgärder.

2.3.2.

2.3.2.1.

Kontrollmål 2: Nämnden har en formaliserad process för risk
och väsentlighetsanalyser och framtagande av internkontrollplan
Iakttagelser

Nämnden har identifierat och dokumenterat de övergripande processerna, där även riskanalys för huvudprocesserna har gjorts, beslutats samt fastställts. Huvudprocesserna är
även nedbrutna och dokumenterade på delprocessnivå. Nämnden har en framtagen riskanalys som används aktivt i arbetet med framtagande av den interna kontrollplanen och
anknyts till i samtliga huvud- och delprocesser som framställs.
Förvaltningens ambitionsnivå är att implementera riskanalysarbetet med dokumentation
av riskanalyserna i hela förvaltningen och därmed säkerställa att väsentliga delprocesser
riskanalyseras och dokumenteras. Under våren 2018 kommer alla förvaltningens chefer
att utbildas i metodiken för riskanalysarbetet. Detta ska betraktas som ett långsiktigt arbete och kräver resurser samt kompetens för att kunna genomföra enligt ekonomichefen
på förvaltningen.
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På nämndens intranät, kallat ”kvalitetssystem”, finns dokumentation av huvudprocesserna dokumenterade. Vi har i samband med vår intervju fått visat för oss hur under respektive huvudprocess finns en processbeskrivning och vidare delprocesser med rutiner för
hur de ska utföras. Medarbetare hos AoV-förvaltningen har möjligheten att gå in och kolla
vilka delprocesser som finns för varje huvudprocess.

2.3.2.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms uppfyllt.
Riskanalys har gjorts för samtliga huvudprocesser. Nämnden bedöms ha ett formaliserat
arbetssätt för arbete med risk- och väsentlighetsanalysen på övergripande nivå och vid
framtagandet av internkontroll planen.

2.3.3.
2.3.3.1.

Kontrollmål 3: Nämnden har en formaliserad process för att
kartlägga och riskbedöma sina väsentligaste flöden och risker
Iakttagelser

Som nämns ovan har nämnden identifierat sina huvudprocesser och en del av sina delprocesser. Däremot har inte samtliga risker i delprocesserna identifierats utan detta är ett
arbete som ska genomföras under 2018. Nämndens huvudprocesser har identifierats och
även riskerna kopplade till dessa.

2.3.3.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt.
Riskanalys och kartläggning av flöden har gjorts för samtliga huvudprocesser men inte för
samtliga delprocesserna ännu. Delar av delprocesserna har kartlagts men inte heltäckande
och det finns inte några riskanalyser för delprocesserna ännu. Avsaknaden av denna heltäckande dokumentation gör enligt vår bedömning att det kan finnas delprocesser med
olika risknivåer som inte beaktats av nämnden vilket ökar risken för brister i den interna
kontrollen.

2.3.4.

2.3.4.1.

Kontrollmål 4: Nämnden har tillsett att kontroller och kontrollaktiviteter som hanterar de största riskerna är på plats och fungerar effektivt
Iakttagelser

På nämndens intranät, så kallat ”kvalitetssystem”, finns huvudprocesserna dokumenterade. Vi har i samband med vår intervju fått visat för oss hur det under respektive huvudprocess finns en processbeskrivning och vidare delprocesser med rutiner för hur de ska
utföras. Det finns delprocesser som inte är dokumenterat i dagsläget och riskerna i delprocesserna har ännu inte identifierats. Presidiet kommenterar det pågående arbetet som
intensivt som kan ta tid att få på plats. Presidiet menar också att de får mycket förbättringsförslag från förvaltningen vilket det är mycket nöjda med. Medarbetare hos AoVförvaltningen har möjligheten att gå in och kolla vilka delprocesser som finns för varje
huvudprocess via intranätet.
Vid vår intervju med ekonomichef framgick att vid den årliga revideringen av åtgärdsplanen tas områden med hög risk upp med förslag om kontroller till dessa. Nämnden får förFebruari 2018
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slagen presenterade för sig och tar beslut om införande. Den interna kontrollplanen utvecklas därifrån med ansvariga för respektive kontrollaktiviteter.

2.3.4.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt
Vår bedömning är att nämnden har kommit en bra bit på vägen av identifiering av sina
huvudprocesser och delprocesser men att det kvarstår ett arbete kring att identifiera väsentligaste riskerna i delprocesserna. Utan att dessa är identifierade kan inte nämnden
fullt ut säkerställa att det finns kontroller som hanterar de största riskerna.

2.3.5.

Kontrollmål 5: Nämnden har tillsett att en relevant uppföljning
av den interna kontrollen sker.

Förvaltningen gör löpande uppföljning på den interna kontrollen jämnt över året enligt
årshjulet för styrning och ledning. Uppföljning görs av tidigare års åtgärdsplan med utvärdering av vad som är ej åtgärdat, påbörjat/pågår samt vad som är klart. Nämnden är
involverad minst två gånger om året i arbetet kring intern kontroll och ser enligt presidiet
inget behov av att utöka sitt engagemang.
Nämnden använder även ett avvikelsehanteringssystem. I systemet ska alla avvikelser
rapporteras in. En avvikelse beskrivs som en händelse eller ”icke-händelse” som avviker
från god kvalitet enligt nämndens eget styrdokument för rutiner kring avvikelser och lex
Sarah. Exempel på en avvikelse är t.ex. en knivlåda som lämnats olåst på ett boende med
självskadebeteende.
Styrdokumentet ”Rutin för avvikelser och lex Sarah” behandlar hela processen från beskrivning av vad en avvikelse är till hur rapportering av avvikelsen ska ske och vidare hur
uppföljningsarbetet ska utföras och även hur avvikelsen ska bedömas utifrån satta kriterier. Om en avvikelse av väsentlig karaktär inträffar informeras presidiet men fortlöper
allting som planerat stannar informationen hos förvaltningen utan politisk inblandning.
Om något väsentligt uppmärksammas i uppföljningarna informeras presidiet men fortlöper verksamheten som planerat stannar mindre avvikelser i förvaltningsledningen.

2.3.5.1.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt
Uppföljning görs löpande av förvaltningen och ett avvikelsehanteringssystem finns implementerat för att fånga upp ytterligare brister i intern kontroll som kan leda till framtida
kontrollaktiviteter. Uppföljning görs även inom ramen för nämndens arbete med internkontrollplanen.

2.3.6.

Granskning av utförda kontroller i internkontroll

För att bedöma nämndens kvalité och effektivitet i utförandet av den interna kontrollplanen har vi följt upp två kontrollaktiviteter i kontrollplanen av totalt 12 stycken.
Kontrollnamn: Rehabilitering av sjukskrivna medarbetare
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Test av kontroll: Samma kontroll testades för BUN ovan med väldigt snarlikt resultat.
Även AoV-nämnden fick av kommunledningen ett antal frågor att skicka ut till chefer i sin
nämnd angående rehabilitering av sjukskrivna medarbetare som utformades i en webbenkät. Vi har tagit del av utförd enkät och bedömer kontrollen som utförd.
Slutsats:Vi har tagit del av utförd enkät och bedömer kontrollen som väl utförd.
Kontrollnamn: Information om hyrestagare används
Test av kontroll: Nämnden gör löpande uppföljningar/kontroll av information om sina
hyrestagare. Kontrollen innehåller info om när kontrakt tecknats, status om hyrestagaren
är inflyttad, utflyttad eller mellan boenden. Även anmärkningar på de boende ackumuleras och förvaras och uppdateras löpande.
Slutsats: Vi bedömer att kontrollen utförts väl.

2.4. Har tekniska nämnden säkerställt en ändamålsenlig process för sitt arbete med den interna kontrollen
Tekniska nämnden har tagit fram en plan för den interna kontrollen för 2017 bestående av
två delar
-

Fortsätta arbetet med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll på plats

-

Väsentliga riskområden som kontrolleras/testas under 2017/2018

2.4.1.
2.4.1.1.

Kontrollmål 1: Nämnden har ett formaliserat arbetssätt och en
formaliserad organisation
Iakttagelser

Nämnden har ett formaliserat arbetssätt och formaliserad organisation. Nämnden är ytterst ansvarig och vi har fått utsago efter vår träff med presidiet att de känner sig trygga i
det material de får tillhanda från förvaltningen. Två gånger om året har nämnden sammanträde och tar beslut om den interna kontrollens arbete i nämnden, sammanträdena
äger rum i april och november. I april godkänns tidigare års slutliga tester för den interna
kontrollen med föreslagna åtgärder och brister. På detta sammanträde godkänns också
nästa års årsplan och organisation för intern kontroll. I november godkänns de tester
som gjorts under året (mellan april och november) vilket brukar vara hälften av testerna
då förvaltningen valt att lägga några tester på hösten och resten under våren.
Under 2017 skedde ovan nämnda sammanträden datumen 2017-04-27 och 2017-11-23.
Ansvarig för arbetet med den interna kontrollen i nämnden är ekonomichef, Rickard Wilhelmsson. I likhet men de övriga förvaltningarna som vi har träffat ovan bedömer samtliga att detta ansvar kanske kan omfördelas. Förvaltningarna bedömer att ansvaret kan
brytas ner på verksamhetschef och delas upp för olika delar i verksamheten.

2.4.1.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms uppfyllt.
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Nämnden har en formaliserad organisation och tydlig struktur för ansvar. Nämnden har
även tagit fram en plan för intern kontroll och godkänt denna.

2.4.2.

2.4.2.1.

Kontrollmål 2: Nämnden har en formaliserad process för risk
och väsentlighetsanalyser och framtagande av internkontrollplan
Iakttagelser

Tekniska nämnden utgår från ett dokument för bedömningen av intern kontroll vad gäller
olika processer. I dokumentet fylls nedanstående i
Risk – det vill säga vad det är som testas
Kontrollbeskrivning – en kort beskrivning om hur kontrollen ska fungera
Testplan – tillvägagångssättet för att testa om kontrollen efterföljs
Test utfört av – vem som utfört den interna kontrollen
Testdatum – datum för när den interna kontrollen utförts
Tillvägagångssätt – hur testet av den interna kontrollen gått tillväga
Testresultat – vilka resultat som framkommit vid genomfört test
Slutsats – testresultatet markeras med en färg (röd, gul eller grön). Där grön motsvarar
tillfredställande resultat, gul motsvarar att vissa brister är identifierade och rekommenderade åtgärder bör införas och till sist rött där kontrollen ej fungerar och åtgärder är nödvändiga.
Förslag på åtgärder – avser åtgärder utifrån testresultatet och slutsatsen.
Föregående års internkontrollplan godkänns av nämnden och de kontrollaktiviteter som
fått underkänt förs vidare för testning igen i nästkommande års kontrollplan. Internkontrollplanen går sedan upp till nämnden först i april för godkännande av helårsplanen och
revideras sedan i november för resterande del av verksamhetsåret.

2.4.2.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.
Nämnden bedöms ha en tydlig struktur och tillvägagångssätt för att kartlägga risk och
väsentlighetsanalyser och framtagande av en årlig internkontrollplan

2.4.3.
2.4.3.1.

Kontrollmål 3: Nämnden har en formaliserad process för att
kartlägga och riskbedöma sina väsentligaste flöden och risker
Iakttagelser

Vid kartläggning av processen utgår man från dokumentet beskrivet ovan, man arbetar
även med att få ett strukturerat ramverk på plats för intern kontroll. Förvaltningens huvudprocesser samt delprocesser är identifierade och riskanalys för dessa upprättad sedan
tidigare. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på kontrollplan för 2017 som innehåller
Februari 2018
Kristianstads kommun
PwC

22 av 32

Granskning av intern kontroll

14 kontrollmoment, urvalet baseras på riskanalys, det pågående processarbetet samt
kommunövergripande kontrollområden. Nämnden använder ett årshjul där kontrollplanen tas fram i april innevarande år med kontroller som ska testas under året.

2.4.3.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt
Processen är formaliserad och styrdokument finns på plats för att bedöma väsentliga flöden och risker. Finns en del arbete kvar att göra på delprocessnivå bland annat beroende
på en omorganisation som gjordes under 2017.

2.4.4.

2.4.4.1.

Kontrollmål 4: Nämnden har tillsett att kontroller och kontrollaktiviteter som hanterar de största riskerna är på plats och fungerar effektivt
Iakttagelser

Förvaltningen har identifierat och riskbedömt huvud- och delprocesser, där arbetet nu
pågår att dokumentera processer med medel och hög risk. Arbetet med framtagande av
delprocesser fortlöper ständigt och mängden delprocesser som identifieras är stor där av
stöter förvaltningen löpande på nya kontrollaktiviteter som kan införas men dokumentation av dessa tar tid. Således har inte dokumentation kring alla väsentliga delprocesser
gjorts ännu men sker efterhand som nya delprocesser dyker upp. Nämnden ser det som en
pågående process som förbättras löpande efterhand som delprocesserna uppmärksammas.

2.4.4.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Nämnden har tillsett kontroller till de flesta av sina identifierade huvud- och delprocesser
men det finns fortfarande delprocesser utan kontrollaktiviteter. Dock så fortlöper arbetet
och kontrollaktiviteter bedöms komma på plats efterhand men i dagsläget är inte samtliga
kontrollaktiviteter i delprocesser identifierade.

2.4.5.

Kontrollmål 5: Nämnden har tillsett att en relevant uppföljning
av den interna kontrollen sker.

Förvaltningen och nämnden gör uppföljningar av den interna kontrollen två gånger om
året i samband med nämndsmöten och då är nämnden involverad och tar beslut avseende
den interna kontrollen. Under 2017 skedde detta under den årliga uppföljningen i april
och i november. Förvaltningen önskar att formalisera rutinen i åtgärdsplanen hur uppföljning ska göras på löpande avvikelser i den interna kontrollen och vem som då ska ha
ansvar för de olika avvikelserna som kan uppstå från kontrollaktiviteterna. Dokumentationen ska bland annat beskriva arbetsgången från det att en avvikelse inträffar till hur den
ska rapporteras för att komma förvaltningen och nämnden till känna. Detta är ett arbete
som pågår men avser att vara färdigställt och framföras till nämnden i april 2018.
Nämnden bedömer att de löpande får ta del av avvikelser och känner sig trygga med de
avvikelser som framkommer.
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2.4.5.1.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt.
Förvaltningen och nämnden följer strukturerat upp utfallet av internkontrollplanen och
beslutar om aktiviteter beroende på utfallet två gånger per år. Ett arbete pågår att ta fram
riktlinjer för hur löpande avvikelser som identifieras i nämndens interna kontroll ska hanteras.

2.4.6.

Granskning av utförda kontroller i internkontroll

Vi har valt att välja ut två av totalt 14 av nämndens kontrollaktiviteter som tagits fram i
årsplanen och godkänts av nämnden. Den ena kontrollaktiviteten (arbetsmiljöronderna)
har varit med i tidigare års kontrollplan men blivit underkänd och har därför valts att testas igen. Den andra kontrollaktiviteten har utförts för första gången i år och blivit godkänd i testet.
Kontrollaktivitet: Arbetsmiljöronderna
Test av kontroll: Vi har valt att testa kontroll utförd av förvaltningen huruvida avdelningarna i verksamheten har gått sina arbetsmiljöronder. Vi har tagit del av den avstämning som gjorts och kan konstatera att flertalet av avdelningarna brustit i att gå sina arbetsmiljöronder.
Slutsats:
Vi bedömer att kontrollen utförts väl och vi delar förvaltningens uppfattning att arbetsmiljöronderna för verksamheten som helhet inte följs och ska därför fortsatt betraktas
som underkänd.
Kontrollnamn: Jämför attestförteckning med behörigheter i Proceedo
Test av kontroll: Vi har valt att testa att förvaltningen efterföljer attestförteckningen
som är antagen av nämnden 2017-10-26 och har lagt in satta behörighetsbegränsningar i
Proceedo. Vi har erhållit attestförteckning samt behörighetslista i Proceedo och tagit två
stickprov för:
1. Avdelningschef VA
2. Förvaltningschef C4 teknik
Behörigheter och attestgränser stämmer överens mellan attestförteckning och Proceedo.
Tekniska nämnden bedöms efterleva uppsatta attestinstruktioner.
Slutsats:
Vi bedömer att kontrollen utförts väl.

Februari 2018
Kristianstads kommun
PwC

24 av 32

Granskning av intern kontroll

3.

Revisionell bedömning

3.1.

Bedömningar av kontrollmål och revisionsfråga

3.1.1.

Hur säkerställer kommunstyrelsen att det övergripande intern
kontrollarbetet i kommunen bedrivs ändamålsenligt?

Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma följande: Hur säkerställer kommunstyrelsen att det övergripande internkontrollarbetet i kommunen bedrivs ändamålsenligt?
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen till övervägande del säkerställt att det övergripande internkontroll arbetet i kommunen bedrivs ändamålsenlig och
att arbetet med att utveckla den interna kontrollen behöver fortgå om kommunens samtliga verksamheter ska kunna fortsätta förflytta sig från informell till formaliserad intern
kontroll enligt COSO-modellens definition.
Vi grundar vår bedömning på att de granskade nämnderna följt de anvisningar som
kommunstyrelsen gett. De granskade nämnderna har utfört en riskanalys och tagit fram
en internkontrollplan på övergripande nivå. Nämnderna har rapportera sitt arbete årligen
till kommunstyrelsen. Flera av de granskade nämnderna har dokumenterat sina huvudprocesser och kommit en bra bit i sitt arbete med dokumentation av sina delprocesser
inkluderat risker och kontrollaktiviteter även om ett arbete kvarstår. De granskade nämnderna arbetar eller håller på att implementera rutiner för hur löpande avvikelser som noteras i den interna kontrollen ska hanteras. Kommunstyrelsen har även tagit fram en rad
olika riktlinjer och stöttande material som hjälper nämnderna i sitt arbete. Det saknas
förnärvarande riktlinjer för hur löpande avvikelser ska hanteras på kommunövergripande
nivå. Även riktlinjer och material kring kartläggning av huvud- och delprocesser kan utvecklas.
Bedömningen grundas även på att 2 kontrollmål bedöms uppfyllda och 3 delvis uppfyllt.
För fullständig bedömning hänvisas till bedömningsavsnittet för respektive kontrollmål i
denna rapport.
Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1

Uppfyllt

Kommunstyrelsen har ett formaliserat arbetssätt och en formaliserad organisation för den interna kontrollen

Kommunstyrelsen har tagit beslut om ett formaliserat arbetssätt för kommunen samt att
dom utsett internkontroll ansvarig för kommunen och en samordnare. Granskningsresultatet i nämnderna (se nedan) visar även att
nämnderna arbetar utifrån den framtagna metodiken.

Kontrollmål 2

Uppfyllt

Kommunstyrelsen har en forma-

Kommunstyrelsen har tagit fram en formali-
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liserad process för risk och väsentlighetsanalyser och framtagande av internkontrollplan

serad process och ger även en rad olika tips vid
arbete med risk och väsentlighetsanalyser.
Granskningsresultatet i nämnderna visar även
att nämnderna arbetar utifrån den framtagna
metodiken.

Kontrollmål 3

Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsen har en formaliserad process för att kartlägga
och riskbedöma sina väsentligaste flöden och risker

Kommunstyrelsen har tagit fram tydliga riktlinjer för hur riskbedömning av flödena ska gå
till. Däremot finns inte lika mycket stöd kring
hur kartläggning av huvudprocesserna och
delprocesserna kan gå till. Granskningen av
nämnderna visar även på att det finns förbättringspotential och att det pågår ett arbete på
flera nämnder att kartlägga sina huvudprocesser (vissa är redan klara med detta) och med
sina delprocesser.

Kontrollmål 4

Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsen har tillsett att
kontroller och kontrollaktiviteter
som hanterar de största riskerna
är på plats och fungerar effektivt

Granskningen visar på att det finns mindre
stöd kring hur kartläggning av huvudprocesserna och delprocesserna kan gå till och
granskningen av nämnderna visar på att det
finns förbättringspotential och att det pågår ett
arbete på flera nämnder att kartlägga sina huvudprocesser (vissa är redan klara med detta)
och med sina delprocesser.

Kontrollmål 5

Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsen har tillsett att
en relevant uppföljning av den
interna kontrollen sker

Kommunstyrelsen följer årligen och strukturerat upp nämndernas och bolagens arbete med
den interna kontrollen och utfallet av intern
kontrollen. Kommunstyrelsen har inte antagit
riktlinjer för hur löpande avvikelser ska hanteras på en kommunövergripandenivå däremot
har eller arbetar samtliga granskade nämnder
med att ta fram rutiner för att hantera löpande
avvikelser.
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3.1.2.

Har Barn- och utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig process för sitt arbete med den interna kontrollen?

Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma följande: Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig process för sitt arbete med den interna kontrollen?
Efter genomförd granskning bedömer vi att processen för den interna kontrollen inom
barn- och utbildningsnämnden delvis är ändamålsenliga och att det påbörjade arbetet
med att utveckla den interna kontrollen behöver fortgå.
Vi grundar vår bedömning på att nämnden i till stor del följer de anvisningar som kommunstyrelsen gett. Nämnden har utfört en riskanalys och tagit fram en internkontrollplan
på övergripande nivå. Nämnden följer även upp sitt arbete årligen och tar beslut kring
aktivister där brister identifierats i intern kontrollplanen. Dock saknas dokumentation av
nämndens huvud- och delprocesser gällande till exempel risker, kontrollaktiviteter och
aktiviteter. Nämndens uppföljning av löpande avvikelser noterade i den interna kontrollen kan också förbättras.
Bedömningen grundas även på att 2 kontrollmål bedöms uppfyllda, 1 delvis uppfyllt och 2
kontrollmål är ej uppfyllda. För fullständig bedömning hänvisas till bedömningsavsnittet
för respektive kontrollmål i denna rapport.

3.1.2.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1

Uppfyllt

Nämnden har ett formaliserat
arbetssätt och en formaliserad
organisation för den interna
kontrollen

Nämnden har antagit rutiner och ansvarig för
den interna kontrollen. Nämnden har även
tagit fram en plan för intern kontroll och godkänt denna.

Kontrollmål 2

Uppfyllt

Nämnden har en formaliserad
process för risk och väsentlighetsanalyser och framtagande
av internkontrollplan

Nämnden har antagit en risk- och väsentlighetsanalys samt tagit fram en plan för den internakontrollen.

Kontrollmål 3

Ej uppfyllt

Nämnden har en formaliserad
process för att kartlägga och
riskbedöma sina väsentligaste
flöden och risker

Nämnden saknar en formell dokumentation av
sina huvudprocesser och delprocesser.

Kontrollmål 4

Ej uppfyllt

Nämnden har tillsett att kontroller och kontrollaktiviteter som
hanterar de största riskerna är

Då nämnden inte dokumenterat sina huvudprocesser och delprocesser så går det inte att
verifiera att det finns tillräckliga kontroller
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på plats och fungerar effektivt

som hanterar de största riskerna.

Kontrollmål 5

Delvis uppfyllt

Nämnden har tillsett att en relevant uppföljning av den interna
kontrollen sker

Uppföljningen görs igenom den årliga planen
för internkontroll och nämnden tar även beslut
om ytterligare aktiviteter och uppföljning vid
behov. Det finns en rutin för hantering av löpande avvikelser som upptäckts av den interna
kontrollen men denna behöver förtydligas och
förankras i förvaltning för att fungera effektivt.

3.1.3.

Har arbete- och väldfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig
process för sitt arbete med den interna kontrollen?

Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma följande: Har arbete och välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig process för sitt arbete med den interna kontrollen?
Efter genomförd granskning bedömer vi att processen för den interna kontrollen inom
arbete- och välfärdsnämnden till övervägande del är ändamålsenlig och att arbetet med
att utveckla den interna kontrollen behöver fortgå.
Vi grundar vår bedömning på att nämnden följer de anvisningar som kommunstyrelsen
gett. Nämnden har utfört en riskanalys och tagit fram en internkontrollplan på övergripande nivå. Nämnden följer även upp sitt arbete årligen och tar beslut kring aktivister där
brister identifierats i intern kontrollplanen. Nämnden har dokumenterat sina huvudprocesser och påbörjat arbetet med dokumentation av sina delprocesser. Gällande delprocesserna kvarstår dock ett arbete att identifiera risker och kontroller som motverkar dessa.
Enligt vår bedömning följer nämndens strukturerat upp såväl löpande avvikelser noterade
i den interna kontrollen och sådant som identifierats i kontrollaktiviteterna i internkontrollplanen och använder detta för att utveckla och förbättra verksamheten.
Bedömningen grundas även på att 3 kontrollmål bedöms uppfyllda och 2 delvis uppfyllda.
För fullständig bedömning hänvisas till bedömningsavsnittet för respektive kontrollmål i
denna rapport.

3.1.3.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1

Uppfyllt

Nämnden har ett formaliserat
arbetssätt och en formaliserad
organisation för den interna
kontrollen

Nämnden har rutiner och en ansvarig för den
interna kontrollen. Nämnden har även tagit
fram en plan för intern kontroll och godkänt
denna.

Kontrollmål 2

Uppfyllt

Nämnden har en formaliserad

Riskanalys har gjorts för samtliga huvudpro-
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process för risk och väsentlighetsanalyser och framtagande
av internkontrollplan

cesser. Nämnden bedöms ha ett formaliserat
arbetssätt för arbete med risk- och väsentlighetsanalysen på övergripande nivå och vid
framtagandet av internkontroll planen.

Kontrollmål 3

Delvis uppfyllt

Nämnden har en formaliserad
process för att kartlägga och
riskbedöma sina väsentligaste
flöden och risker

Riskanalys och kartläggning av flöden har
gjorts för samtliga huvudprocesser men inte
för samtliga delprocesserna ännu. Delar av
delprocesserna har kartlagts men inte heltäckande och det finns inte några riskanalyser för
delprocesserna ännu.

Kontrollmål 4

Delvis uppfyllt

Nämnden har tillsett att kontroller och kontrollaktiviteter som
hanterar de största riskerna är
på plats och fungerar effektivt

Vår bedömning är att nämnden har kommit en
bra bit på vägen av identifiering av sina huvudprocesser och delprocesser men att det
kvarstår ett arbete kring att identifiera väsentligaste riskerna i delprocesserna. Utan att
dessa är identifierade kan inte nämnden fullt
ut säkerställa att det finns kontroller som hanterar de största riskerna.

Kontrollmål 5

Uppfyllt

Nämnden har tillsett att en relevant uppföljning av den interna
kontrollen sker

Uppföljning görs löpande av förvaltningen och
ett avvikelsehanteringssystem finns implementerat för att fånga upp ytterligare brister i intern kontroll som kan leda till framtida kontrollaktiviteter. Uppföljning görs även inom
ramen för nämndens arbete med internkontrollplanen.

3.1.4.

Har tekniska nämnden säkerställt en ändamålsenlig process för
sitt arbete med den interna kontrollen?

Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma följande: Har tekniska nämnden säkerställt en ändamålsenlig process för sitt arbete med den interna kontrollen?
Efter genomförd granskning bedömer vi att processen för den interna kontrollen inom
tekniska nämnden till övervägande del är ändamålsenlig och att arbetet med att utveckla
den interna kontrollen behöver fortgå.
Vi grundar vår bedömning på att nämnden följer de anvisningar som kommunstyrelsen
gett. Nämnden har utfört en riskanalys och tagit fram en internkontrollplan på övergri-
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pande nivå. Nämnden följer även upp sitt arbete årligen och tar beslut kring aktiviteter
där brister identifierats i intern kontrollplanen. Nämnden har dokumenterat sina huvudprocesser och kommit en bra bit i sitt arbete med dokumentation av sina delprocesser
inkluderat risker och kontrollaktiviteter även om ett arbete kvarstår. Enligt vår bedömning följer nämnden strukturerat upp utfallet av kontrollaktiviteterna i internkontrollplanen dock återstår ett arbete att ta fram riktlinjer för hur löpande avvikelser som noteras i
den interna kontrollen ska hanteras.
Bedömningen grundas även på att 3 kontrollmål bedöms uppfyllda och 2 delvis uppfyllt.
För fullständig bedömning hänvisas till bedömningsavsnittet för respektive kontrollmål i
denna rapport.
Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1

Uppfyllt

Nämnden styrelsen har ett formaliserat arbetssätt och en formaliserad organisation för den
interna kontrollen

Nämnden har en formaliserad organisation
och tydlig struktur för ansvaret. Nämnden har
även tagit fram en plan för intern kontroll och
godkänt denna.

Kontrollmål 2

Uppfyllt

Nämnden har en formaliserad
process för risk och väsentlighetsanalyser och framtagande
av internkontrollplan

Nämnden bedöms ha en tydlig struktur och
tillvägagångssätt för att kartlägga risk och väsentlighetsanalyser och framtagande av en
årlig internkontrollplan.

Kontrollmål 3

Uppfyllt

Nämnden har en formaliserad
process för att kartlägga och
riskbedöma sina väsentligaste
flöden och risker

Processen är formaliserad och styrdokument
finns på plats för att bedöma väsentliga flöden
och risker. Finns en del arbete kvar att göra på
delprocess nivå bland annat beroende på en
omorganisation som gjordes under 2017.

Kontrollmål 4

Delvis uppfyllt

Nämnden har tillsett att kontroller och kontrollaktiviteter som
hanterar de största riskerna är
på plats och fungerar effektivt

Nämnden har tillsett kontroller till de flesta av
sina identifierade huvud- och delprocesser
men det finns fortfarande delprocesser utan
kontrollaktiviteter. Dock så fortlöper arbetet
och kontrollaktiviteter bedöms komma på
plats efterhand men i dagsläget är inte samtliga kontrollaktiviteter i delprocesser identifierade.

Kontrollmål 5

Delvis uppfyllt

Nämnden/styrelsen har tillsett
att en relevant uppföljning av

Förvaltningen och nämnden följer strukturerat
upp utfallet av internkontrollplanen och beslu-
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den interna kontrollen sker

3.2.

tar om aktiviteter beroende på utfallet. Ett arbete pågår att ta fram riktlinjer för hur löpande
avvikelser som identifieras i nämndens interna
kontroll ska hanteras.

Rekommendationer

För att utveckla och stärka Kristianstads kommuns arbete med den interna kontrollen ges
följande rekommendationer:
• Förtydliga i riktlinjer och i anvisningar hur dokumentation av delprocesser och huvudprocesser kan ske inkluderat med exempel på hur identifiering av risker och kontroller kan ske. Då detta arbete pågår i flera av de granskade nämnderna så uppmuntras också ett idéutbyte mellan nämnderna.
• Förtydligande kring vad som ska vara uppfyllt för att svara ja på en fråga i självskattningen av nämndens och bolagets interna kontroll med på sikt även en rutin där kommunstyrelsen inhämtar underlag som tillstyrker ett ja i självskattningen, vilket det utryckts önskemål om i granskningen.
• Även om kommunstyrelsen årligen och strukturerat följer upp nämndernas och bolagens arbete med den interna kontrollen och utfallet av intern kontrollen rekommenderar vi att analysen och utvärderingen utvecklas. Vi ser gärna exempelvis att avvikelser
noterade i nämnder och bolag analyseras för att utreda om dessa är så allvarliga eller
kännbara att de behöver följas upp på kommunövergripande nivå. Detta kan exempelvis ske genom att kommunstyrelsen ber än nämnd återrapportera utförda åtgärder
men även genom att inarbeta avvikelsen i de kommungemensamma kontrollmålen. Vi
rekommenderar även att riktlinjer för hur löpande avvikelser ska hanteras på en kommunövergripandenivå tas fram.
• Det har även i granskningen utryckts önskemål kring ökad delaktighet vid framtagande
av de kommungemensamma kontrollmålen. Vi ser det som positivt att nämnderna kan
ges möjlighet att ge förslag kring kommungemensamma kontrollmål men rekommenderar att det även fortsättningsvis är kommunstyrelsen som tar beslut om vilka.
• Det har utryckts önskemål om att vissa kontrollaktiviteter i internkontrollplanen skulle
kunna utföras av granskare från andra nämnder. Vi ser positivt på detta då det sannolikt skulle främja utbytet av kunskaper kring internkontroll samt stärka objektiviteten.
• Samtliga intervjuade har utryckt sig positiva kring de utbyten gällande intern kontroll
som skett under 2017 och önskar att så ska ske även framöver.
• Samtliga intervjuade tjänstemän har även utryckt en önskan om att på sikt får sprida ut
ansvaret för den interna kontrollen på olika funktioner inom förvaltningen för att höja
kvalitén och öka delaktigheten. Vi rekommenderar att ansvaret fördelas på olika kompetenser på förvaltningsledningsnivå men även att ansvar för genomförande av en viss
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aktivitet i en verksamhet kan fördelas ut på lämplig medarbetare istället för att exempelvis verksamhetschefen sätts som ansvarig.
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