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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 2015 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 2015

Nedan presenteras 2015 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
2015

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 2015 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

Ändamålsenlighet och intern
kontroll inom upphandlings-
verksamheten

Kommuner, landsting och dess företag sluter varje år avtal om varor och
tjänster för mångmiljonbelopp. Korrekt genomförda upphandlingar
samt tillräcklig kontroll över avtalsefterlevnad ökar sannolikheten för att
den upphandlande myndigheten ska spara betydande summor för skat-
tebetalarna. Bristande uppföljning kan leda till att leverantörer inte tar
ställda krav på allvar. Dåliga uppföljningsrutiner kan även innebära att
leverantörer kan erhålla eller upprätthålla ett kontrakt på felaktiga grun-
der vilket drabbar seriösa företag och deras vilja att delta i offentlig upp-
handling.

Granskningen syftar till att bedöma om styrelserna och nämnderna i
kommunkoncernen har en ändamålsenlig verksamhet för offentlig
upphandling samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Åtgärder för att minska
socialnämndens budget-
underskott

Socialnämnden har tidigare år haft svårt att hålla sig inom tilldelad bud-
getram. Revisionens granskningar har visat på brister i den ekonomiska
styrningen och kontrollen samt att beslutade besparingar inte genom-
förts.

Under 2014 fattade kommunfullmäktige ett särskilt beslut om uppdrag
till socialnämnden mot bakgrund av att nämnden fortsätter att gå med
underskott. Bland annat innebar beslutet att nämnden skulle upprätta
en handlingsplan som visar hur åtgärder ska sättas in och hur under-
skottet ska minskas med målet att vara i balans senast från och med 1
januari 2017, att vid varje månadsuppföljning skriftligt stämma av hand-
lingsplanen mot faktiskt utfall, samt att vid avvikelse mot handlingsplan
rapportera direkt till Ks ordförande, kommunchef och ekonomichef.

Vi bedömer att det kvarstår risker för brister i styrning och kontroll som
kan leda till misshushållning av resurser och bristande måluppfyllelse.
En bristfällig styrning och kontroll inom området kan riskera att verk-
samheten inte bedrivs på ett på ett ändamålsenligt sätt.

Syftet med granskningen är att bedöma om åtgärder för att minska
socialnämndens budgetunderskott hanteras på att ändamålsenligt sätt
och med tillräcklig intern kontroll samt om verksamheten bedrivs på ett
ekonomisk tillfredställande sätt.

Hemsjukvården Hemsjukvården har i februari 2013 överförts från landstinget till kom-
munerna i Norrbottens län. I avtalet om ändrat huvudmannaskap regle-
ras gränsdragning och ansvarsförhållanden mellan kommunens respek-
tive landstingets verksamhet. Vidare reglerar avtalet verksamhetens
finansiering samt överföring av medarbetare mellan huvudmännen. Ge-
nomförd risk- och väsentlighetsanalys visar att det finns risker med hu-
vudmannaskapsförändringar, i form av oklara ansvarsförhållanden och
ansvarsfördelningar som kan leda till effektivitetsförluster. En bristfällig
styrning och kontroll kan riskera att hemsjukvården inte bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens hemsjukvård
(hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende) bedrivs på ett ända-
målsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
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Granskningens
benämning

Granskningens inriktning

Undervisningens förutsätt-
ningar inom gymnasieverk-
samheten

Förra året granskade revisorerna grundskoleverksamhetens förutsätt-
ningar för en god kvalitet i undervisningen. Granskningen gjordes bl a
mot bakgrund av Skolverkets undersökningar som visade att lärare i hög
utsträckning anser att administration och dokumentation tar för mycket
tid, samt att grundskollärare i stor utsträckning arbetar ensamma med
viktiga delar av lärararbetet (såsom planering, bedömning och doku-
mentation). Enligt Skolverket är detta bekymmersamt då erfarenheter
visar på stora pedagogiska fördelar med att lärare arbetar tillsammans
med att planera, analysera och utveckla undervisningen. Det framförs
även att förutsättningarna för likvärdigheten i skolsystemet ökar när
lärare arbetar tillsammans med sina kollegor. Revisorerna har i sin re-
visionsplan för 2015, utifrån bedömning av väsentlighet och risk, beslu-
tat att genomföra motsvarande granskning inriktat mot gymnasieverk-
samheten.

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska enligt skollagen ledas och
samordnas av rektor. Hur arbetet på en skolenhet organiseras för att
uppnå de krav och mål som följer av skollag, läroplan o s v är därmed i
första hand ett rektorsansvar. Nämnden har dock en viktig roll att ge
rektor förutsättningar att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verk-
samhet. Vidare har nämnden ett internkontrollansvar gentemot de mål,
riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Risk finns annars
för brister i styrningen av skolenheter, lärarnas arbetsmiljö och förut-
sättningarna för elevernas måluppfyllelse

Granskningen syftar till att bedöma om utbildningsnämnden har sä-
kerställt gymnasieverksamhetens förutsättningar att bedriva under-
visning med god kvalitet.

Palliativ vård – granskning i
samverkan med landsting
och kommuner

Varje år avlider ungefär en procent av landets befolkning, vilket innebär
mellan 90 000 och 93 000 personer. Det finns uppskattningar om att 80
procent av dessa skulle ha nytta av den palliativa vårdens innehåll. Un-
der senare år har palliativ vård erkänts och blivit en vårdfilosofi med en
egen specifik kunskap som kan hjälpa människor i livets slutskede. Palli-
ativ vård beskrivs enligt WHO som ”En aktiv helhetsvård av patienter
vars sjukdom inte svarar på kurativ (botande) behandling. Smärtkontroll
och kontroll av andra symptom inkluderande psykologisk, sociala och
existentiella problem står i fokus. Målet för den palliativa vården är att
uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienterna och dess närstående”.

Möjlighet till god palliativ vård varierar beroende på var i landet man
bor. Det finns även indikationer från Norrbottens län om att, efter pri-
märkommunernas övertagande av hemsjukvården, har kontakterna mel-
lan läkare och distriktssköterskor försvårats i samband med vården av
den enskilda patienten, vilket också gäller för patienter i palliativ vård
och som vårdas vid särskilda boenden eller i ordinärt boende.

Syftet med granskningen är att ge underlag för en bedömning om
samverkan mellan huvudmännen är tillräcklig avseende målet att er-
bjuda personer en god vård under livets sista tid.
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Granskningens
benämning

Granskningens inriktning

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. Beslut angående godkännande av god man/förvaltare fattas av
Tingsrätten. Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över verksamheten.

Revisionens årliga granskningar visar att överförmyndarnämnden i Bo-
den under ett antal år har arbetat för att utveckla den interna kontrollen.
Förra årets granskning visade att nämnden utvecklad rutiner och riktlin-
jer som vid tillfredsställande tillämpning bör innebära en god kontroll
över ställföreträdares fullgörande av sitt uppdrag. Viktigt är därmed 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 kommunen skadas.

Granskningen syftar till att bedöma om överförmyndarnämnden be-
driver en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig intern kontroll.

Måltidsverksamheten Undersökningar visar att maten har stor betydelse för människans hälsa,
välbefinnande och livsglädje. Hos den äldre individen är kroppens funkt-
ioner ofta nedsatta både av sjukdom och av åldrande. Av den anledning-
en är det särskilt betydelsefullt att näringsintaget och måltidsupplevel-
sen i stort, är optimal hos den äldre individen. Även för elevernas förut-
sättningar att tillgodogöra sig skolarbetet och för inlärningen är det vä-
sentligt att kosten är näringsrik och god. Ur ett kommunalekonomiskt
perspektiv är väsentlig att kostverksamheten också bedrivs på ett eko-
nomiskt fördelaktig sätt.

Verksamheten har de senaste åren genomgått ett antal förändringar.
Organisationsförändringar kan medföra risker för oklara mål och upp-
gifter, otydligheter i beskrivet ansvar och befogenheter samt oklara rap-
porteringsvägar. En bristfällig styrning och kontroll riskerar att leda till
att verksamheten bedrivs på ett ineffektivt, eller i övrigt inte avsett, vis.

Granskningen syftar till att bedöma om utbildningsnämnden säkerstäl-
ler att måltidsverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och
med tillräcklig intern kontroll.

Förstudie – kartläggning av
konsultkostnader

Revisorerna har i sin revisionsplanering diskuterat kommunens projekt-
verksamhet och köp av konsultverksamhet. Utifrån detta har en kart-
läggning av konsultkostnader per nämnd i kommunen aktualiserats.

Syftet med kartläggningen är att ge ett underlag för vidare analys om
eventuellt granskningsbehov

Fördjupad granskning av
kommunala bolag och
stiftelse

Granskning av kommunens bolag/stiftelsen genomförs under året, pre-
liminärt med inriktning mot upphandlingsverksamheten. Beslut om
granskningsinriktning tas efter samordning med utsedda auktorise-
rade revisorer.


