
Kommunrevisionen

INTERN

Revisionsplan 2016

Beslutad: 2016-02-09



Sid 2 (6)

Den årliga revisionsprocessen

Den årliga revisionsprocessen omfattar ett flertal steg. Den börjar med en revisionsplanering
som består av omvärldsanalys, väsentlighet och riskanalys och upprättande av den årliga re-
visionsplanen. Därefter genomförs de i revisionsplanen fastställda revisionsinsatserna.

Revisionsprocessen avslutas med att årets alla granskningar analyseras och bedöms. Då prö-
var revisorerna om styrelse och nämnder har fullgjort sina uppdrag. En revisionsberättelse
upprättas som lämnas till fullmäktige. I revisionsberättelsen uttalar revisorerna sig om an-
svarsfrihet bör tillstyrkas och om målen för verksamheten har uppfyllts under året.

Lagstiftning och god revisionssed ger innehållet

Revisorernas granskningsuppdrag regleras i kommunallagen som fastställer att granskning-
en ska ske årligen och i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna ska årlig-
en pröva om:

 Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt.

 Räkenskaperna är rättvisande.
 Styrelsen och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna vid kom-
munal revision. God sed regleras inte i lag utan utformas och utvecklas av normbildare som
t.ex. Sveriges Kommuner och landsting (SKL). God sed kan sägas ta vid där lagstiftningen
slutar.

Väsentlighet och risk är vägledande

Alla delar av kommunens verksamhet ska årligen granskas av revisorerna. De resurser som
avsätts för revisionen måste dock prioriteras till de områden som revisorerna anser som mest
angelägna.

Här är utgångspunkten den analys av väsentlighet och risk som revisorerna gör för samtliga
delar av kommunens verksamheter och rutiner. Analysen ligger till grund för planeringen av
granskningarnas inriktning, omfattning och resursbehov för det närmaste året. Meningen är
att revisionsarbetet ska inriktas på sådana väsentliga områden där risker konstateras eller
befaras, vilka kan påverka verksamhetens inriktning, förvaltning och redovisning eller på-
verka förtroendet för kommunen som organisation.

Kommunens revisorer genomför därför en gång per år en övergripande väsentlighets- och
riskanalys. För 2016 har den analysen medfört prioriterade granskningar enligt förteckning-
en nedan.

Förutom prioriterade djupgranskningar genomförs under året också ett antal förstudier. Be-
roende på förstudiernas resultat kan dessa komma att ligga till grund för fördjupade gransk-
ningsinsatser.

Väsentlighets- och riskanalys genomförs även under löpande år, vilket kan
leda till uppdatering/förändring i revisionsplanen. Detta innebär att de priori-
terade fördjupade granskningar som presenteras i revisionsplanen kan för-
ändras till sin inriktning. Det innebär även att granskningar kan tillkomma
och att granskningar kan utgå.
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Granskningsinsatser för 2016

Nedan presenteras 2016 års revisionsplan. Revisionsplanen följer God redovisningssed och
fördelar de prioriterade insatserna på områdena:

 Obligatoriska och lagstadgade granskningar
 Granskningar av tillförlitlighet i system, rutiner och redovisning
 Granskningar av verksamhet, funktion och process

Obligatoriska/lagstadgade granskningar

Granskningens
benämning

Granskningens
inriktning

Årlig granskning
Kommunstyrelsen

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om kom-
munstyrelsens ansvarsutövande är tillfredsställande.

Årlig granskning
Utbildningsnämnden

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om utbild-
ningsnämndens ansvarsutövande är tillfredsställande.

Årlig granskning
Socialnämnden

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om social-
nämndens ansvarsutövande är tillfredsställande.

Årlig granskning
Överförmyndarnämnden

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om över-
förmyndarnämndens ansvarsutövande är tillfredsställande.

Årlig granskning
Tillväxtnämnden

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om tillväxt-
nämndens ansvarsutövande är tillfredsställande.

Årlig granskning
Miljö- och byggnämnden

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om miljö-
och byggnämndens ansvarsutövande är tillfredsställande.

Årlig granskning av
kommunala bolag och
stiftelse

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om bola-
gens och stiftelsens ansvarsutövande är tillfredsställande.

Delårsrapport per augusti
2016

Granskningarna syftar till att ge underlag för en bedömning om de-
lårsrapporteringen har upprättats enligt lagens krav och anvisningar
från normerande organ samt om resultatet i delårsrapporteringen är
förenligt med fullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning.

Årsredovisning 2016 Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om kom-
munens årsredovisning i allt väsentligt redogör för utfallet av verk-
samheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen samt om
årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande rä-
kenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
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Fördjupade granskningar

Granskningens
benämning

Granskningens inriktning

Integrationsarbetet i kom-
munen

Bodens kommun är en flyktingmottagande kommun. Integrationen av
nyanlända är en samhällsövergripande fråga där styrelsen och nämnder-
na har en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för en nyanländ att
integreras i samhället. Vidare ställs krav på kommunerna i olika sam-
manhang, t ex vad gäller skolgång och placering av ensamkommande
barn.

Utifrån bl a den demografiska utvecklingen, befolkningsutvecklingen och
kommande personalförsörjning i kommunen kan det argumenteras för
att det är viktigt att kommunen på ett bra sätt skapar förutsättningar för
en välfungerande integration av nyanlända och andra utlandsfödda. Risk
finns annars för att kommunen inte förmår att ta till vara och behålla
värdefullt tillskott till samhället.

Granskningen syftar till att bedöma om styrelserna och nämnderna
bedriver ett ändamålsenligt integrationsarbete med tillräcklig intern
kontroll.

Bodenraketen och LEAN Av kommunfullmäktiges strategiska plan och det övergripande styrkortet
framgår att kommunen ständigt vill utvecklas och se till att förbättringar
i verksamheten kommer medborgarna till del. Som ett verktyg för kvali-
tetsutveckling används BodenRaketen, som är en lokal tillämpning av
Lean. Satsningen på och arbetet med BodenRaketen har pågått ett antal
år, och av nämndernas styrkort framgår vilka insatser som ska göras un-
der året inom ramen för denna satsning.

Syftet med granskningen är att bedöma om implementeringsprocessen
för BodenRaketen bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern
kontroll. Vidare syftar granskningen till att besvara om processen bed-
rivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Investeringsverksamheten Kommunen lägger årligen stora resurser på investeringar. Viktigt är att
det finns en god styrning och kontroll över investeringar. Vidare att
kommunen har tillfredsställande riktlinjer och rutiner, en ändamålsenlig
tillämpning av dessa samt en tillräcklig uppföljning av investeringspro-
jekt. Detta för att säkerställa en kvalitativ investeringsverksamhet och en
god hushållning av kommunens investeringsresurser.

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en ändamålsenlig
investeringsplanering samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
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Kvalitet och effektivitet i so-
cialnämndens verksamheter

Under ett antal år har socialnämnden redovisat ekonomiska underskott
vilket resulterat i att nämnden beslutat om ett antal åtgärder för att
komma till rätta med underskottet.

Enligt kommunallagen 6 kap. 7 § ansvarar nämnden för att tillse en till-
räcklig intern kontroll samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt till-
fredställande sätt. Intern kontroll innebär bland annat att nämnden sys-
tematiskt ska följa upp att verksamheten lever upp till antagna mål samt
är kostnadseffektiv. Vidare ska nämnden säkerställa att de regler och
riktlinjer som finns för verksamheten följs.

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden har en till-
räcklig intern kontroll vad gäller eventuella kvalitetseffekter kopplat
till åtgärdsarbetet.

Elever i behov av särskilt
stöd

I skollagen tydliggörs att elevhälsan främst ska vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen.
För elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska
det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.
Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att ele-
vernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Av regeringens proposition om skollagen framgår att arbete med elev-
hälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal
och övriga personalgrupper samt att det finns kompetens att tillgå för
detta arbete.

Syftet med granskningen är att skapa underlag för bedömning om ut-
bildningsnämnden säkerställt att elevhälsan i grundskolan och gymna-
sieskolan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Utbildningsnämndens eko-
nomistyrning

En kommunal nämnd ska bedriva sin verksamhet i enlighet med mål och
riktlinjer som fullmäktige bestämt samt inom tilldelad budgetram. In-
ternbudget och verksamhetsplan utgör i detta avseende de viktigaste
instrument för nämndens/styrelsens styrning av sina verksamheter.

Omfattningen av utbildningsnämndens budget och eventuella behov av
åtgärder i syfte att få en ekonomi i balans är sådant som gör att det är
det av vikt att nämnden har säkerställt en god och tydlig ekonomistyr-
ning i organisationen. Annars finns risk för misshushållning av resurser,
bristande måluppfyllelse och att önskade effekter av beslutade åtgärder
uteblir.

Syftet med granskningen är att bedöma om utbildningsnämnden har
en ändamålsenlig styrning och tillräcklig kontroll över sin ekonomi.
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Granskning av överförmyn-
darverksamheten

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över vissa slag av
ställföreträdarskap; förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynens
syfte är att utöva en kontroll över att den enskilde personen (huvud-
mannen) inte drabbas av rättsförlust och att denne får den vård och om-
sorg som han eller hon har rätt till. Verksamheten är obligatorisk kom-
munal uppgift och innefattar betydande moment av myndighetsutöv-
ning. Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över verksamheten.

Revisionens granskningar visar att överförmyndarnämnden i Boden un-
der ett antal år har arbetat för att utveckla riktlinjer för intern kontroll
samt kontroll av ställföreträdarnas fullgörande av sitt uppdrag. Viktigt är
att rutiner och riktlinjer tillämpas på ett ändamålsenligt sätt, annars
finns risk för den enskilde huvudmannen drabbas av rättsförlust och
lidande. Vidare finns risk för att förtroendet för nämnden och kommu-
nen skadas.

Granskningen syftar till att bedöma om överförmyndarnämnden be-
driver en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig kontroll över ställ-
företrädarnas fullgörande av sitt uppdrag.

Granskning av kommunala
bolag och
stiftelse

Granskning av kommunens bolag/stiftelsen genomförs under året, pre-
liminärt med följande inriktning: Styrning och intern kontroll över verk-
samhet och utifrån ägardirektiv, moderbolagets ägarstyrning och för-
ankring av ägardirektiv.

Beslut om granskningsinriktning tas efter samordning med utsedda
auktoriserade revisorer i kommunens företag.


