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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 2014 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 2014

Nedan presenteras 2014 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
2014

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 2014 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.



Sid 4 (8)

Fördjupade granskningar

Granskningens
benämning

Granskningens
inriktning

Kommunstyrelsens och nämn-
dernas ekonomistyrning

Kommunens nämnder och styrelsen ska bedriva sina verksamheter i
enlighet mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt inom tillde-
lad budgetram. Internbudget och verksamhetsplan utgör i detta avse-
ende de viktigaste instrument för nämndes/styrelsens styrning av sina
verksamheter.

Den strategiska planen anger vidare att vid konflikter mellan verk-
samhetsmål och ekonomiska mål så går de ekonomiska målen före.
Vid kostnadsökningar inom en verksamhet behöver ansvariga därmed
se över andra verksamheter för att omfördela resurser inom ramen för
den egna budgeten. Verksamhet som saknar full finansiering måste
därför också synliggöras för omprövning.

Tidigare granskning har visat på brister i den ekonomiska styrningen
och kontrollen samt att beslutade besparingar inte genomförts. Revi-
sorerna bedömer att det kvarstår risker för brister i styrningen som
kan leda till misshushållning av resurser och bristande måluppfyllelse.

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna och kom-
munstyrelsen har en tillräcklig kontroll över sin verksamhet och
ekonomi.

Färdtjänst Varje kommun ansvarar för att färdtjänst av god kvalitet anordnas
inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen
och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare
anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner.
Kravet från kunden är att bli hämtad i tid, bli lämnad i tid, att få ett
gott bemötande och att känna sig trygg.

Någonstans mellan 300 och 500 människor skadas varje år i färd-
tjänsten enligt forskningsresultat som presenterats under 2011. Mer
än hälften av färdtjänstolyckorna sker när bilen står stilla och oftast
handlar det om enkla kläm- och fallskador, som ändå blir allvarliga
för dem som drabbas. I och med att det ofta handlar om människor
som är sköra så kan konsekvenserna av en förhållandevis lindrig inci-
dent bli allvarlig för individen.

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerstäl-
ler att det finns en ändamålsenlig och säker färdtjänst i kommunen
med tillräcklig intern kontroll.
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Granskningens
benämning

Granskningens
inriktning

Undervisningstidens förut-
sättningar

Skolverket har i april 2013 publicerat en rapport, Lärarnas yrkesvardag,
vilken innehåller en undersökning av grundskollärarnas tidsanvändning.
Undersökningen baseras på 3 600 grundskollärare som under vårtermi-
nen 2012 fört detaljerad dagbok över sin arbetstid under ett dygn.

Undersökningen visar att i genomsnitt 34 % av arbetstiden används till
undervisning, ca 10 % används till att planera undervisningen och lika
mycket tid används till bedömning och dokumentation av elevers ut-
veckling. Återkoppling av elevernas kunskapsutveckling till elever och
föräldrar tar ca 3 procent av tiden. Vidare visar undersökningen att 13 %
används till administrativt och praktiskt kringarbete, varav 3 % används
till ren administration som t ex frånvarorapportering och ledighetsans-
ökningar.

De grundskollärare sin deltagit i undersökningen anser att administrat-
ion och dokumentation tar för mycket tid. Vidare visar undersökningen
att grundskollärare i stor utsträckning arbetar ensamma med viktiga de-
lar av lärararbetet, såsom planering, bedömning och dokumentation.

Hur arbetet på en skolenhet organiseras för att uppnå de krav och mål
som följer av skollag, läroplan o s v är i första hand ett rektorsansvar.
Nämnden har dock en viktig roll att ge rektor förutsättningar att bedriva
en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Vidare har nämnden ett in-
ternkontrollansvar gentemot de mål, riktlinjer och föreskrifter som gäl-
ler för verksamheten. Risk finns annars för brister i styrningen av sko-
lenheter, lärarnas arbetsmiljö och förutsättningarna för elevernas
måluppfyllelse.

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

Tillväxtnämnden
– styrning och kontroll
efter sammanslagningen

Kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen slogs 2012 ihop och
bildar numera tillväxtnämnden. Förvaltningarna slogs samman och be-
står idag av fyra olika verksamhetsområden; kultur, unga, fritid och nä-
ringsliv.

Revisorernas årliga granskningar 2012 och 2013 visar att den nya nämn-
den har arbetat med att utveckla styrning och kontroll i den nya organi-
sationen.

Organisationsförändringar kan medföra ökade risker av olika slag. Ex-
empelvis kan förändringarna, i vart fall i ett övergångsskede, medföra
oklara mål och uppgifter, otydlig ansvars- och befogenhetsfördelning
samt oklara rapporteringsvägar.

Granskningen syftar till att bedöma om tillväxtnämnden har en till-
räcklig styrning och internkontroll över sina fyra verksamhetsområden
kultur, unga, fritid och näringsliv.



Sid 6 (8)

Granskningens
benämning

Granskningens
inriktning

Medborgarinflytande
- förstudie

Regelbundet genomförs en attitydundersökning bland kommunens
medborgare. I undersökningen ges medborgarna möjlighet att betyg-
sätta inflytandet i kommunen. Av den kommunens strategiska plan
2014-2016 framgår 2012 års enkätresultat som visar att index uppgår till
30 på en 100-gradig skala vad gäller möjligheten till inflytande och på-
verkan. Målet i den strategiska planen är att detta index ska vara minst
50.

Ett bristfälligt medborgarinflytande riskerar bl a att minska förtroendet
för kommunen och försvåra möjligheten att rekrytera förtroendevalda
till kommunens politiska organ. Kommunens revisorer har i 2014 års
revisionsplan därför beslutat att det ska ske en förstudie inom området
medborgarinflytande.

Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga kommunstyrelsens ar-
bete för att nå det fastställda målet avseende medborgarinflytande
samt att ge ett underlag till eventuellt behov av fördjupad granskning.

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 (huvudman-
nen) inte drabbas av rättsförlust och att denne får den vård och omsorg
som han eller hon har rätt till.

Verksamheten är obligatorisk kommunal uppgift och innefattar bety-
dande moment av myndighetsutövning. 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.
Väsentligt är att den interna kontrollen är god över att ställfördeträdare
genomför sitt uppdrag 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.
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Granskningens
benämning

Granskningens
inriktning

Intern kontroll över externt
utförd hemtjänst

För att överlämna verksamhet till extern utförare förutsätts att kommu-
nen har säkrat sina möjligheter att kontrollera och följa upp verksam-
heten liksom allmänhetens möjligheter till insyn. I kommunallagen, 3
kap § 19, anges att kommuner ska tillförsäkra sig möjligheterna att kon-
trollera och följa upp verksamheter innan en kommunal angelägenhet
lämnas ut till någon annan. Kommunen ska göra det möjligt för allmän-
heten att få insyn i hur angelägenheten utförs.

Kommunens förutsättningar för styrning och kontroll av verksamheter
har förändrats i och med upphandling av entreprenader och motsva-
rande inom valfrihetsystemet. För verksamheter som lagts ut på entre-
prenad genom LOU samt enligt LOV ska kommunen reglera möjligheter
och insyn i avtal, till exempel inom äldreomsorg.

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för att följa upp den hem-
tjänst som Bodens kommuns hemtjänstkunder får, oavsett utförare. Av
förfrågningsunderlaget till upphandlingen enligt LOV framgår krav på av
externa utförare och kommunens ambitioner vad gäller uppföljning.

Mot bakgrund av att socialnämnden har ansvaret för att se till att verks-
samheten bedrivs i enlighet med avtal och utifrån kommunens mål är
det viktigt att nämnden har tillräckliga system och rutiner för att syste-
matiskt följa upp att utförarna levererar de tjänster som avtalats. Risk
finns annars att nämnden brister i sin interna kontroll, inklusive kontroll
över att samtliga kommunens hemtjänstkunder får det de har rätt till.

Granskningen syftar till att bedöma om socialnämndens interna kon-
troll över externt utförd hemtjänst är tillräcklig.

IT inom skolan Skollagen anger att alla elever ska ha tillgång till de lärverktyg som be-
hövs för en tidsenlig utbildning. Undersökningar visar att Sverige har en
ojämlik skola när det gäller tillgång till IT. En orsak är att det fortfarande
saknas nationella riktlinjer på området, vilket innebär att kommuner och
enskilda skolor avgör vilka satsningar som ska göras.

Modern teknik anses kunna lyfta skolans resultat. Frågan får därför inte
begränsas till att omfatta teknik eller lämnas till enskilda eldsjälar. För
att göra IT till ett hjälpmedel i vardagen för personal och elever behöver
ansvariga på alla nivåer driva på och följa utvecklingen. Det gäller också
att ha höga förväntningar på lärares och elevers förmåga att använda den
nya tekniken och att ge dem rätt stöd.

En effektiv och säker användning av IT är beroende av flera faktorer
bland annat tydlig målsättning, tydligt ansvar, uppföljning, tillräcklig
utrustning (t ex datorer), tillräckliga system, stödjande resurser (peda-
gogik samt teknisk support) och inte minst kompetens. Bristande styr-
ning och uppföljning innebär oklara och varierande förutsättningar, vil-
ket kan leda till brister vad gäller:

 förväntade nyttoeffekter
 säkerhet
 likvärdiga förutsättningar för elever
 god ekonomisk hushållning

Granskningen syftar till att bedöma om utbildningsnämnden har sä-
kerställt en tillräcklig styrning och kontroll kring hanteringen av IT i
undervisningen.
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Granskningens
benämning

Granskningens
inriktning

Samverkansgranskning
kommuner/landsting

Patienters vårdprocesser går inte sällan går över huvudmannagränserna.
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 med-
ger jämförelsemöjligheter och erfarenhetsutbyte.

Om den löpande bedömning utifrån väsentlighet och risk motiverar det
samt om ekonomiskt utrymme finns genomförs under året en samver-
kansgranskning med inriktning som avgörs i samråd med landstingets
och länets övriga kommunrevisorer.

Fördjupad granskning av
kommunala bolag och stif-
telse

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


