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Dnr 2018/001366 -007 

Revisionsrapport - Granskning av kvaliteten i arbetet 
med intern kontroll 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har granskat kvaliteten i arbetet med 

intern kontroll. De anser att det saknas systematiska och dokumenterade 

väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten. De anser också att det inte 

sker någon samlad utvärdering av kommunens system för den interna 

kontrollen enligt reglementet. Kunskapen och medvetenheten om intern 

kontroll behöver också höjas i organisationen och inom verksamheterna.        

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport "Granskning av kvaliteten i arbetet med intern kontroll". 

Tjänsteskrivelse daterad  den 17 oktober 2018.     

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget.    

_____ 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd - Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-10-17 
Dnr 

2018/001366-007  

  

 

Revisionsrapport - Granskning av kvaliteten i arbetet 
med intern kontroll 

Beskrivning av ärendet 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har granskat kvaliteten i arbetet med 

intern kontroll. De anser att det saknas systematiska och dokumenterade 

väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten. De anser också att det inte 

sker någon samlad utvärdering av kommunens system för den interna 

kontrollen enligt reglementet. Kunskapen och medvetenheten om intern 

kontroll behöver också höjas i organisationen och inom verksamheterna.    

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av kvaliteten i arbetet med intern kontroll” 

Tjänsteskrivelse daterad  den 17 oktober 2018.   

Överväganden 

Revisorerna anser att nämnderna endast delvis säkerställer att den interna 

kontrollen är tillräckligt. De anser att det reglemente som 

kommunfullmäktige har beslutat om behöver kompletteras med 

tillämpningsanvisningar. Kommunstyrelsen har efter denna granskning tagit 

fram förslag till riktlinjer för intern kontroll som ska gälla för samtliga 

nämnder. Riktlinjerna beslutas i samband med att svaret på denna 

revisionsrapport avlämnas. 

Av riktlinjerna framgår hur riskanalyser av verksamheterna ska genomföras, 

vilka riskkategorier och vilken metod för riskbedömning som ska användas. 

Riktlinjerna gäller för den interna kontrollplan som ska upprättas för år 2019. 

Av riktlinjerna framgår också att det är nämnderna som är ansvariga för att 

riskanalyser genomförs och att en intern kontrollplan upprättas. De ska 

rapportera till kommunstyrelsen som gör en samlad bedömning av den 

interna kontrollen för kommunen. 

I och med införandet av riktlinjer för intern kontroll och en tydligare 

organisation för arbetet med riskanalyser och återrapportering av den interna 

kontrollen kommer de övriga brister som revisorerna påtalat att åtgärdas. 

§ 2-överväganden 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Anta förvaltningens yttrande som sitt eget.  
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