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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 årli-
gen pröva om: 
 
 Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställan-

de 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 påver-
ka förtroendet för kommunen som organisation. 
 
Kommunens revisorer genomför därför en gång per år en övergripande väsentlighets- och 
riskanalys. För 2012 har den analysen medfört prioriterade granskningar enligt förteckning-
en nedan.   
 

Den väsentlighets- och riskanalys som genomförs under löpande år kan leda 
till uppdatering/förändring i revisionsplanen. 
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Granskningsinsatser för 2012 
 
Nedan presenteras 2012 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 Kom-
munstyrelsen 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om 
kommunstyrelsens ansvarsutövande är tillfredsställande. 
 
 

Årlig granskning Utbild-
ningsnämnden 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om 
utbildningsnämndens ansvarsutövande är tillfredsställande. 
 

Årlig granskning Kultur- 
och fritidsnämnden 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande är tillfredsstäl-
lande. 
 

Årlig granskning Social-
nämnden 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om 
socialnämndens ansvarsutövande är tillfredsställande. 
 

Årlig granskning Överför-
myndarnämnden 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om 
överförmyndarnämndens ansvarsutövande är tillfredsställande. 
 

Årlig granskning Närings-
livsstyrelsen 
 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om 
näringslivsstyrelsens 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 kom-
munens bolag och stiftelse 

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

Delårsrapport per juni 
2012 

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

Årsredovisning 2012 Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om 
kommunens årsredovisning i allt väsentligt redogör för utfallet 
av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställ-
ningen samt om årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kra-
ven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god re-
dovisningssed.  
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 Fördjupade granskningar 
 
Granskningens 
benämning 

Granskningens 
inriktning 

Kommunens beredskap av-
seende etik, korruption och 
oegentligheter (EKO) 
 
 

I media dyker signaler om korruption och oegentligheter upp 
med jämna mellanrum. De oegentligheter som under senare tid 
uppmärksammats har inte enbart ekonomiska konsekvenser för 
aktuella kommuner/landsting utan har även negativ inverkan 
på medborgarnas förtroende.  
 
Det är väsentligt att kommunen har ett ändamålsenligt före-
byggande arbete syftande till att begränsa riskerna för att oe-
gentligheter kan uppstå.  
 
Granskningen är koncernövergripande, dvs. inkluderar även 
kommunens bolag och stiftelse. 
 
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om 
kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens arbete med frå-
gor gällande etik, korruption och oegentligheter är ändamåls-
enligt och om den interna kontrollen i sammanhanget är till-
räcklig.  
 

Ekonomisk styrning och 
kontroll av spardirektiv 
 
 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveck-
ling krävs en hållbar ekonomisk tillväxt. En svår ekonomi inne-
bär begränsningar men också att man inte har tillräcklig eko-
nomisk beredskap för framtida oväntade händelser som t.ex. de 
konsekvenser som en konjunkturnedgång för med sig. Förutom 
lågkonjunktur, ställs också krav på anpassningar med anled-
ning av de demografiska förändringar som sker i kommunen. – 
Allt färre unga och allt fler äldre ställe och allt fler privata utfö-
rare, ställer krav på omstrukturering och flexibilitet i kommu-
nens verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen gör i delårsrapporten per juni 2011 den 
sammantagna bedömningen att man inte når fullmäktiges mål 
om en god ekonomisk hushållning för första halvåret 2011. Det-
ta främst beroende på det negativa resultatet men också på att 
nämnderna inte klarar sina budgetramar inkl tilldelade spardi-
rektiv.  
 
Revisorerna noterade vid granskningen av 2011 års delårsrap-
port att kommunen står inför fortsatt svåra ekonomiska tider 
med stora behov av besparingar och effektiviseringar.  Reviso-
rerna menade med anledning av detta att kommunstyrelsen bör 
ytterligare förstärka styrning, ledning och intern kontroll och 
att de nämnder som redovisar underskott vidtar åtgärder för att 
uppnå en budget i balans.  
 
Granskningen som syftar till att ge underlag för en bedömning 
om kommunstyrelsens och nämndernas ekonomiska styrning 
och kontroll avseende spardirektiv är tillräcklig. Granskning-
en genomförs i samband med granskningen av 2012 delårs-
rapport samt årsredovisning.  
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Granskningens 
benämning 

Granskningens 
inriktning 

Kommunen som Attrak-
tiv arbetsgivare 
 
 

Fullmäktiges vision är att kommunen ska vara en attraktiv arbets-

givare. För att uppnå detta har fullmäktige fastställt 5 målområden; 

 

 Bra medarbetarskap och ledarskap 

 Jämställdhet och mångfald 

 God hälsa och arbetsmiljö 

 Bra kompetensutveckling 

 Konkurrenskraftiga löner och villkor 
 
Tidigare genomförda granskningen år 2008 av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och jämställdhetsarbetet visade på att utveck-
lingspotential fanns, främst vad gäller jämställdhetsarbetet.  För att 
uppnå fullmäktiges mål att vara en attraktiv arbetsgivare är det av 
betydelse att kommunen. 
 
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om 
kommunens arbetsmiljöarbete är ändamålsenligt. 
 

Kvalitetsarbetet inom 
förskole- och fritidsverk-
samhet 
 
 

Den nya skollagen poängterar att förskolan ska stimulera barns 
utveckling och lärande samt ge en trygg omsorg. Vidare betonas att 
barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och 
att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Från nationell nivå 
skärps kraven på pedagogisk verksamhet och måluppfyllelse och fr. 
o m 1 juli 2011 gäller en reviderad läroplan för förskolan.  
 
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och 
med 12 år. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda barn en 
meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet styrs av 
skollagen och ska dessutom så långt som möjligt tillämpa den läro-
plan som gäller för förskoleklassen och det obligatoriska skolvä-
sendet. 

Den nya skollagen kräver inte skolplan, arbetsplan eller kvalitets-
redovisning, dock finns krav på ett systematiskt kvalitetsarbete 
både på huvudmanna- och enhetsnivå. Ett systematiskt kvalitets-
arbete innebär kartläggning och analys av verksamheten samt åt-
gärder utifrån identifierade förbättringsområden. Ett sådant arbete 
utgör dels ett viktigt styrinstrument för ovan nämnda verksamhe-
ters pedagogiska uppdrag dels ett viktigt beslutsunderlag både på 
enhets- och huvudmannanivå. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om ut-
bildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt kvalitetsarbete 
inom förskole- och fritidsverksamheten. 
 

Näringslivs- och syssel-
sättningsfrämjande åt-
gärder 
 
 

Bodens kommuns vision för samhällsutvecklingen är ”Fördel Bo-
den – ett hållbart växande samhälle”.  För att uppnå denna vision 
har fyra målområden formulerats. Ett av dessa är; Tillväxt i Boden. 
 
Fullmäktige konstaterar i sin strategiska plan för perioden 2012 – 
2014 att befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse för 
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kommunens framtid. Viktigt för Bodens framtid är också att när-
ingslivet fortsätter att utvecklas och stärker sin konkurrenskraft 
samt att arbetsmarknaden utvecklas positivt.  
 
Fullmäktige konstaterar betydelsen av man gemensamt i kommu-
nen fortsätter att arbeta för att utveckla och förbättra företagskli-
matet.  Strategiskt viktiga frågor som nämns är att stimulera de s.k. 
gröna näringarna och att tillhandahålla högkvalitativa utbildning-
ar. Inom ramen för detta målområde har fullmäktige därför fast-
ställt fem målområdesindikatorer fokuserande befolkningsutveck-
ling, flyttnetto, arbetslöshetens utveckling, näringslivsklimatet 
och sysselsättningen. 
 
Av Statistiska Centralbyråns statistik för perioden 1995 – 2009 
framgår att Bodens kommun haft den enskilt största sysselsätt-
ningsminskningen, - 23 procent jämfört med länet i övrigt som 
ökat sysselsättningen med 0,2 procent och riket som ökat syssel-
sättningen med 11,6 procent.   
 

Arbetslösheten i kommunen uppgick i maj 2011 till 6,8 procent, 1 
procent över riksgenomsnittet. Bland ungdomarna (18 – 24 år) 
uppgick den till 13,5 procent, 5 procent över riksgenomsnittet.  
 
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om 
kommunens näringslivs- och sysselsättningsfrämjande arbete är 
ändamålsenligt. 
 

Missbruksvården 
 
 

Utgångspunkten för landstingets och kommunernas insatser för 
missbrukare kan främst sökas i Hälso- och sjukvårdslagen samt 
Socialtjänstlagen. Vården ska i möjligaste mån ske i samförstånd 
med den enskilde missbrukaren. Detta kan ske via kommunens 
öppna vårdformer som stöd/rådgivning, familjehem, institutions-
vård m m eller inom landstingets slutenvård. I vissa fall när 
tvångsvård måste tillgripas grundas detta främst på Lagen om Vård 
av Missbrukare i vissa fall (LVM).  
 
Förutom landstinget och kommunerna finns även andra aktörer i 
vårdkedjan för missbrukare – privata vårdgivare och ideella orga-
nisationer. Det är av stor vikt att insatserna till missbrukarna sam-
ordnas, att ansvarsfördelningen mellan aktörerna är tydlig samt att 
det finns en väl utvecklad samverkan dem emellan. Detta för att 
vård- och behandlingsinsatserna ska bli så effektiva som möjligt. 
Särskilt viktigt är även samverkan internt i kommunen när det 
gäller unga missbrukare mellan missbruksenhet, barn- och familje-
enhet samt skola.   
 
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om so-
cialnämndens styrning och uppföljning av missbruksverksamhe-
ten är ändamålsenlig.  
 
Granskningen genomförs om möjligt i samverkan med lands-
tings- och kommunrevisorer. 
 

Kommunens efterlevnad 
av handlingsprogram 

Fr.o.m. 2004 gäller Lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778). 
Lagen anger kommunens ansvar för förebyggande, skadeavhjäl-
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enligt LSO 
 
 

pande och efterföljande uppgifter. Lagen fastställer att det i varje 
kommun ska finnas ett handlingsprogram för skydd mot olyckor, 
som fullmäktige fastställer.  
 
I Bodens kommun har fullmäktige antagit två separata handlings-
program enligt LSO;  
 

 Handlingsprogram för Bodens kommun - Olycksförebyggande 

 Handlingsprogram för Bodens kommuns - Räddningstjänst 
 
Det förra ger i första hand nämnderna olika uppdrag som de årli-
gen i rapporter till räddningstjänsten ska avrapportera måluppfyl-
lelsen.  Handlingsprogrammet fastställer också att kommunstyrel-
sen är ansvarig nämnd för kommunens säkerhetsarbete och har 
som sådan ett lokalt tillsynsansvar tillika att styrelsen ska upprätta 
mål och övergripande anvisningar för det förebyggande säkerhets-
arbetet.  
 
Det andra syftar till att som kommuninnevånare veta att man vid 
en inträffad olycka kan få hjälp med räddningsinsats (räddnings-
tjänst). Att räddnings- och beredskapsförvaltningen skall ha bered-
skap för och tränade/utbildade medarbetare för kommunens risk-
bild. Handlingsprogrammet berör den operativa (utryckande) de-
len av Räddnings- och beredskapsförvaltningen. 
 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av det förebyggande, 
skadeavhjälpande och efterföljande är ändamålsenligt, detta som 
ett led i skyddet mot olyckor. 
 

Djupgranskning av 
kommunens bolag och 
stiftelse 
 
 
 
 

Djupgranskning av något av kommunens bolag alt. stiftelsen kan 
bli aktuellt under året.  
 
Syftet med dylik granskning vore att granska om verksamheten 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 
 

 


