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Granskning av kommunens struktur för intern kontroll

EY har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Umeå kommun granskat 
kommunens struktur för intern kontroll i 
syfte att bedöma hur kommunstyrelsen, 
med utgångspunkt från sin uppsiktsplikt, 
säkerställer en ändamålsenlig struktur för 
intern kontroll inom kommunens olika 
verksamheter. Vidare har syftet varit att 
granska nämndernas egna arbeten med 
att säkerställa en ändamålsenlig struktur 
för intern kontroll. 
 
Den kommunövergripande styrningen sker 
främst genom Riktlinjer för intern styrning 
och kontroll (KF sept 2011). Till riktlinjerna 
finns ett antal stödjande dokument. Vår 
bedömning är att riktlinjerna och tillhö-
rande dokumentation är ändamålsenliga. 
Vi uppmärksammar att det finns skillnader 
i arbetssätt mellan verksamheterna i in-
ternkontrollarbetet. En bred samsyn om 
önskat erfarenhetsutbyte mellan förvalt-
ningsområden finns. Vi bedömer att kom-
munstyrelsens samordning av intern styr-
ning och kontroll behöver utvecklas.  
 
Av internkontrollplanerna framgår att alla 
verksamhetsområden inte alltid omfattas. 
Vi bedömer att det saknas riskanalyser 
och kontrollmoment för relevanta områ-
den. Heltäckande riskanalyser genomförs 
inte kontinuerligt. Riskanalyser som omfat-
tar andra perspektiv än risker kopplade till 
beslutade verksamhetsmål förekommer i 
liten utsträckning. Detsamma gäller risker 
kopplade till förtroendeskada. Vår uppfatt-
ning är att internkontrollplanerna innehåller 
en beskrivning av vilka aktiviteter som ska 
genomföras under året, snarare än vilka 
kontroller som ska genomföras i verksam-
heten.  
 
Vi bedömer att Umeå kommun utgår ifrån 
en vedertagen definition av intern kontroll i 
Riktlinjer för intern styrning och kontroll. Vi 
bedömer att nämnder och verksamheter i 
praktiken dock tillämpar en smalare defi-

nition. Utöver internkontrollplanerna före-
kommer andra processer och arbeten 
kopplade till intern kontroll. Det finns ingen 
helhetsbild av omfattningen av detta ar-
bete. Vi bedömer att nämndernas följsam-
het till riktlinjerna inte är tillräcklig.  
 
Vår sammanfattande bedömning är att 
kommunstyrelsen, med utgångspunkt för 
sin uppsiktplikt, inte till fullo säkerställer en 
ändamålsenlig struktur för intern kontroll 
inom kommunens verksamheter.  
 
Utifrån vår granskning lämnar vi följande 
rekommendationer: 
 

 Säkerställ att alla väsentliga kon-
trollområden ingår i de riskanalyser 
som görs. 

 Säkerställ att olika typer av kontrol-
ler görs i verksamheterna, såväl fö-
rebyggande, som upptäckande och 
korrigerande.  

 Överväg att på ett tydligare sätt 
samordna arbetet med intern kon-
troll inom kommunen. Detta blir av 
särskild vikt då riktlinjer och hand-
ledningar för intern kontroll tolkats 
olika i nämnderna. Ett exempel på 
detta är att för- och grundskole-
nämnden samt gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden inte be-
slutar vilka aktiviteter/kontroll-
moment som ska genomföras samt 
ansvarig och tidsram för arbetet. 
Dessa nämnder bör se över om 
detta tillvägagångssätt säkerställer 
en tillräcklig intern kontroll inom re-
spektive verksamhet. 
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