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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 2013 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.

Den väsentlighets- och riskanalys som genomförs under löpande år kan leda
till uppdatering/förändring i revisionsplanen. Detta innebär att de priorite-
rade fördjupade granskningar som presenteras i revisionsplanen kan föränd-
ras till sin inriktning. Det innebär även att granskningar kan tillkomma och
att granskningar kan utgå.



Sid 3 (6)

Granskningsinsatser för 2013

Nedan presenteras 2013 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 Kommun-
styrelsen

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

Årlig granskning Utbild-
ningsnämnden

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

Årlig granskning Social-
nämnden

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

Årlig granskning Överför-
myndarnämnden

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

Årlig granskning Tillväxt-
nämnden

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

Årlig granskning Miljö- och
byggnämnd

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

Årlig granskning av kommu-
nens bolag och stiftelse

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

Delårsrapport per augusti
2013

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 2013 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 granskningar1

Granskningens
benämning

Granskningens
inriktning

Kommunens arbetsmiljöarbete Kommunens revisorer har i 2013 års revisionsplan beslutat att
granska kommunens arbetsmiljöarbete. Valet av granskningsinsats
har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens ar-
betsmiljöarbete.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om kom-
munstyrelsen säkerställer att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt.

Värdegrund, kosthållning och
vårdhygien inom äldreomsor-
gen

En värdegrund inom vården och omsorgen handlar om relationer
mellan människor och om hur vi behandlar arbetskollegor och vårdta-
gare som medmänniskor. Den ska bygga på respekt, helhetssyn och
professionellt kunnande gentemot omsorgstagarna. Värdegrunden ska
först och främst stimulera personalen till reflektion och måste bearbe-
tas, anpassas och integreras i varje enskild verksamhet och enhet.

Människans dagliga mat, energi och näringsbehov måste alltid tillgo-
doses i alla sammanhang. När det gäller vårdtagare vid kommunernas
äldreboenden är ett fullgott näringstillskott, tillsammans med en trev-
lig miljö, viktigt för ett bra behandlingsresultat och allmänt för en god
livskvalitet. Målet är att alla vårdtagare ska ha en näringstillförsel som
är anpassad till individens hälso- och sjukdomstillstånd och behov av
socialmiljö. Kostens betydelse för hälsa och välbefinnande och miljön
kring måltiden måste alltid uppmärksammas.

Vårdtagarnas livskvalitet är också beroende på hur personalen lyckas
fånga upp de äldres skiftande behov i den dagliga livsföringen, med
utgångspunkt från den enskilde vårdtagarens möjlighet och vilja. De
dagliga aktiviteterna måste utgå från att de är meningsfulla utifrån
varje enskild persons förutsättningar.

Vårdrelaterade infektioner hör till de allra vanligaste vårdskadorna
och utgör ett hot mot patientsäkerheten. Ca 10 procent av alla patien-
ter vid landets sjukhus drabbas av någon form av vårdrelaterad infekt-
ion, eller har sådana infektioner när de skrivs in. Motsvarande beräk-
ningar för landets kommuner finns inte. Att tillämpa basala hygienru-
tiner (god vårdhygien) i allt vårdarbete är grundläggande för att före-
bygga vårdrelaterade infektioner. I juli 2006 gjordes ett tillägg i hälso-
och sjukvårdslagen och tandvårdslagen som anger vårdgivarens skyl-
dighet att tillgodose god hygienisk standard i vård och behandling.

Granskningen som syftar till att ge underlag för en bedömning om
kommunens socialnämnd har en ändamålsenlig organisation och
en tillräcklig intern kontroll avseende;

 Värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen

 Kosthållningen inom äldreomsorgen.

 Vårdhygien inom äldreomsorgen.

1 Observera att den väsentlighets- och riskanalys som genomförs löpande under året kan leda till uppdate-
ring/förändring i revisionsplanen. De prioriterade fördjupade granskningar som presenteras i revisionsplanen
kan därmed förändras till sin inriktning. Det innebär även att granskningar kan tillkomma och att granskningar
kan utgå.
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Granskningens
benämning

Granskningens
inriktning

Skolans arbetsmiljö ur ett
elevperspektiv

Arbetsmiljölagen med föreskrifter betonar alltmer organisatoriska och
psykosociala faktorer som viktiga för en god arbetsmiljö. Enligt arbetsmil-
jölagen skall arbetsgivaren garantera en säker och trygg arbetsmiljö. Ef-
tersom lagen sedan 1990 omfattar alla elever från och med första skolåret
ökar kravet på kommunerna att på ett mer strukturellt sätt arbeta med
arbetsmiljön i skolan såväl ur personalens som ur elevernas perspektiv.
En ytterligare reglering i detta sammanhang framgår av skollagens 5 kap
om trygghet och studiero där det av § 3 framgår att ”Utbildningen ska ut-
formas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som
präglas av trygghet och studiero.”

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om Utbild-
ningsnämndens arbete för att upprätthålla en god arbetsmiljö för elever
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Entreprenadtjänster I planering och genomförande av entreprenader måste det finnas god
ordning, struktur och kontroll. Brister kan leda till merkostnader eller att
inte förväntad funktion och kvalitet uppnås. Brister i kontroll kan också
öppna upp för oegentligheter där kommunens förtroende och anseende
kan skadas.

Syftet med förstudien är att ge underlag för ett beslut om ev. djup-
granskning av den interna kontrollen i sammanhanget.

Ekonomisk styrning och
kontroll – Löpande upp-
följning

Den löpande uppföljningen syftar till att hålla revisorerna uppdaterade
om ekonomisk utveckling samt utfallet av under året upprättade pro-
gnoser.

Underhåll av gator, vägar
och fastigheter

Som alla kommunens fysiska anläggningstillgångar kräver gator, vägar
och fastigheter underhåll för att bevara sitt värde. Om underhållsnivån är
otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder
som ackumuleras samt att investerings- och reinvesteringsbehovet måste
tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att tillgångarna får en försäm-
rad standard vilket leder till försämrad arbets- och brukarmiljö samt kri-
tik och sanktioner från myndigheter.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om god eko-
nomisk hushållning tillämpas avseende kommunens underhåll av till-
gångar.

Samverkansgranskning
kommuner/landsting

Patienters vårdprocesser går inte sällan går över huvudmannagränserna.
Ur ett patientperspektiv är det ofta oväsentligt vem som tillhandahåller
vilken del av vården. – Det viktiga ur patientens perspektiv är inte vem
som tillhandahåller vården utan snarare att patienten får en vård som är;

 Patientfokuserad
 Tillgänglig
 Säker
 Kunskapsbaserad
 Kvalitativ och jämlik
 Effektiv
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Samverkansgranskningar mellan kommuner och landsting ger möjlighet
till att inte endast granska kommunens del av vårdprocessen utan även
landstingets del i vårdprocessen. Därutöver ges också en unik möjlighet
att granska gränssnittet mellan de båda huvudmännen, dvs. hur samver-
kan i sig fungerar. Övriga fördelar är att samverkansgranskningar medger
jämförelsemöjligheter och erfarenhetsutbyte.

Samverkansgranskningar med landstinget och andra kommuner kan gö-
ras inom ett flertal områden:

 Bättre liv för sjuka äldre
 Hjälpmedel
 Hemtjänsten
 ”För sjuk för skolhälsan – för ung för psykiatrin”
 Samverkan ur ett generellt perspektiv

Om ekonomiskt utrymme finns genomförs under året en samverksans-
granskning med inriktning som avgörs i samråd med länets andra för-
troendevalda revisorer.

Djupgranskning av kom-
munens bolag och stiftelse

Djupgranskning av kommunens bolag/stiftelsen genomförs under året.
Granskningen samordnas med utsedda bolagsrevisorer.


