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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat om 
kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete med intern kontroll kan 
bedömas vara ändamålsenlig. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte bedriver ett 
helt ändamålsenligt arbete med den interna kontrollen. Varken kommunstyrelsen eller 
nämnderna har genomfört sina kontroller i enlighet med deras internkontrollplan för 2020 vilket 
bedöms vara en brist. Det bedöms även vara en brist att nämnderna inte har behandlat 
eventuella avsteg från internkontrollplanen. 

Det är positivt att det finns mallar för kommunstyrelsens och nämndernas risk- och 
väsentlighetsanalyser och internkontrollplaner. Vidare är det även positivt att nämndernas risk- 
och väsentlighetsanalyser på en övergripande nivå täcker verksamhetsområdena och att de 
risker som bedöms ha högst sannolikhet och konsekvens åtföljs av åtgärder. 

Det är positivt att socialnämnden tar del av återrapportering av genomförda kontrollmoment 
vid mer än ett tillfälle per år. Det är inte tillräckligt att kommunstyrelsen och resterande nämnder 
enbart tar del av en sammanställning av genomförda kontroller en gång per år. Om 
internkontrollen ska kunna fungera som ett verktyg för nämnderna bör de få återrapportering 
oftare än årligen.  
 
Det är vår bedömning att bolagsstyrelsernas arbete med framtagande av riskanalyser och 
internkontrollplan inte kan bedömas vara fullt ut ändamålsenligt. Vi grundar vår bedömning på 
att det saknas en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för internkontrollplanerna 
samt att internkontrollplaner snarare innehåller operativa uppgifter och kontroller samt 
redogörelser av olika nyckeltal, än kontrollmoment som bygger på identifierade risker i 
verksamheten. Vidare är bolagens kontrollmoment inte i tillräcklig utsträckning utformade för 
att kunna vara ett verktyg för styrelserna att hantera eventuella risker efter en genomförd risk- 
och väsentlighetsanalys. Bolagen behöver lägga en ordentlig grund i form av en risk- och 
väsentlighetsanalys för att kunna utforma ett ändamålsenligt internkontrollarbete. 
 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att: 

 genomföra kontrollmoment enligt internkontrollplanen 
 löpande ta del av resultatet av genomförda kontrollmoment 

 
Vi rekommenderar socialnämnden att: 
 

 tillse att de kontrollmoment som ska genomföras i internkontrollplanen är faktiska 
kontroller efter identifierade risker, och inte uppföljningar av nyckeltal för nämndens 
verksamhet 

 
Vi rekommenderar bolagsstyrelserna i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 
att: 
 

 ta fram en risklista över verksamhetens risker och därefter värdera dessa i en risk- och 
väsentlighetsanalys 

 säkerställa att det finns en risk- och väsentlighetsanalys till grund för 
internkontrollplanen 
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 tillse att de kontrollmoment som ska genomföras i internkontrollplanen är faktiska 
kontroller efter identifierade risker, och inte uppföljningar av nyckeltal för bolagens 
verksamheter 

 genomföra planerade kontrollmoment enligt internkontrollplanen 
 tydligt dokumentera genomförda kontroller med avseende på tidpunkt för kontrollen, 

vem som genomfört kontrollen och vad resultatet blev 
 tydligt formulera vilka åtgärder som följer identifierade avvikelser vid genomförande av 

kontrollmoment i internkontrollplanerna 
 löpande ta del av resultatet av genomförda kontrollmoment  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagens 6 kap. 6-7 §§ åligger det kommunstyrelsen att tillse att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnderna och styrelserna har inom sitt verksamhetsområde ansvar för att arbetet med 
intern kontroll sker ändamålsenligt. Intern kontroll ska fungera som nämndernas/styrelsernas 
verktyg för att säkerställa god ordning och reda i organisationen, samt minska risker för 
avvikelser.  
 
I syfte att möta detta ansvarsområde har flertalet kommuner och regioner antagit ett 
reglemente för intern kontroll som anger ansvar, organisation och övergripande metoder för 
genomförande. Kommunfullmäktige reviderade sitt reglemente senast 26 mars 2015. Av 
reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det 
finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen har även ansvaret för att nämndövergripande 
reglementen, regler och anvisningar upprättas. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. De kommunalägda bolagen 
omnämns inte i reglementet men av tillämpningsanvisningarna, 11 §, framgår att 
kommunstyrelsen infordrar årligen rapport från de kommunala bolagen över hur den interna 
kontrollen fungerar. 
 
De förtroendevalda revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det 
finns anledning att genomföra en granskning av arbetet med intern kontroll. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens, nämndernas 
och bolagsstyrelsernas arbete med intern kontroll kan bedömas vara ändamålsenlig.  
  
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Säkerställer kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna en tillräcklig 
kontrollmiljö för att bedriva en ändamålsenlig intern kontroll? 

 Genomför kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser årligen riskanalyser kopplade 
till intern kontroll? 

 Beslutar nämnderna och styrelserna om åtgärder för att minska identifierade risker? 

 Får kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna en ändamålsenlig uppföljning 
och återrapportering av den interna kontrollen? 

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer, dokumentstudier (se bilaga 1) och stickprov av ett urval 
genomförda kontrollmoment. Intervjuer har skett med ett flertal olika funktioner, bland annat 
kommunchef, ekonomichef, kommuncontroller, verksamhetschefer, verksamheternas 
ekonomer och jurister samt tf. VD för Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB. 
Granskningen är genomförd augusti 2020 – november 2020.  
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2.4. Revisionskriterier 

2.4.1. Kommunallagen (2017:725) 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Av 6 kap. 
11 § KL framgår att styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. 
 
Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även tillse att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.4.2. Reglemente för intern kontroll i Laholms kommun 

Enligt reglementet för intern kontroll1 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att 
det bedrivs en god intern kontroll samt att det finns en organisation för den interna kontrollen. 
Vidare har kommunstyrelsen även ansvaret för att nämndövergripande reglementen, regler 
och anvisningar upprättas.  
 
Det är nämndernas ansvar att tillse att respektive verksamhetsområde har en upprättad 
organisation för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar för den interna kontrollen 
antas. Det är därefter respektive verksamhetschef som ansvarar för att det utformas konkreta 
regler och anvisningar samt att kunskapen om den interna kontrollen sprids inom 
verksamheten. Av reglementet framgår att verksamhetscheferna löpande ska rapportera till 
nämnderna om hur den interna kontrollen fungerar. 
 
Avseende uppföljning av den interna kontrollen har varje nämnd skyldighet att löpande följa 
upp samt styra det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Inom denna 
styrning omfattas att nämnden ska genomföra riskanalyser för sin verksamhet. Resultatet av 
uppföljningen ska löpande rapporteras till nämnden i den omfattning som anges i 
internkontrollplanen.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunägda bolagen. 

2.4.3. Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll 

Enligt tillämpningsanvisningarna ansvarar verksamhetschefen för att minst årligen skriftligt 
rapportera till nämnden och där i ge en samlad bedömning av hur den interna kontrollen 
fungerar i verksamheten. Vidare ska nämnden löpande informeras om arbetet med den interna 
kontrollen. Allvarligare avvikelser ska direkt rapporteras till nämnden. Syftet med detta är för 
att åtgärder omedelbart ska kunna vidtas inom organisationen.  
 
Nämnden ansvarar för att följa upp att det finns tillräckliga kunskaper om intern kontroll inom 
nämndens verksamhet. Senast under februari varje år ska internkontrollplanen för 
innevarande år antas. Vid uppföljning ska identifierade avvikelser och brister följas av förslag 
på åtgärder, för att förbättra kontrollen.  

 
1 Reglementet är antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2003, rev. den 26 maj 2015 
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2.4.4. Gemensamt ägardirektiv för Laholms kommuns helägda bolag 

Av ägardirektivet2 framgår att kommunens helägda bolag omfattas av de övergripande mål 
som fullmäktige beslutat om för kommunen. Bolagen ska också i tillämpliga delar följa 
kommunens styrdokument så som program, policys, planer och riktlinjer.  

2.4.5. COSO-modellen 

Den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna styrningen och 
kontrollen är den s.k. COSO-modellen3. Denna beskrivs i bilaga 2. 

 
2 Ägardirektivet är antaget av kommunfullmäktige den 25 oktober 2016 och därefter fastställt på 
respektive bolagsstämma 
3 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Riskanalyser och hantering av risker 

3.1.1. Iakttagelser 

Det finns framtagna mallar för hur risk- och väsentlighetsanalysen och kontrollplanen ska 
utformas för kommunstyrelsen och nämnderna. Samtliga nämnders verksamheter använder 
dessa mallar. I nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser åtföljs de risker som fått högst 
bedömd sammanlagd sannolikhet och konsekvens av åtgärder. Åtgärderna är att de antingen 
hanteras direkt i verksamheten eller nämnden, eller att risken tas upp i verksamhetsplanen 
eller internkontrollplanen för kommande år. 
 
Vid intervjuerna framkom en samlad bild av att kontrollmiljön på ett kommunövergripande plan 
upplevs som god, där medarbetare som identifierar avvikelser vet vart de ska vända sig. Det 
uppges finnas en riskmedvetenhet i kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen 

Enligt intervju träffas verksamheten under kommunstyrelsen och gör riskanalyser på 
enhetsnivå. Risk- och väsentlighetsanalysen går därefter upp till kommunstyrelsens 
sammanträde i december. Vid detta sammanträde ges styrelsen möjligheten att tycka till om 
den framtagna risk- och väsentlighetsanalysen. Vanligtvis fattar styrelsen beslut om en 
internkontrollplan vid nästkommande sammanträde i januari, men det har även förekommit att 
beslutet tagits i februari, vilket är förenligt med tillämpningsanvisningarna för reglementet för 
intern kontroll. Vid framtagandet av interkontrollplanen för kommunstyrelsen 2020 adderade 
styrelsen två kontrollmoment utöver de som föreslagits av verksamheten. Vid intervju framhålls 
att kommunstyrelsen har deltagit mer aktivt de senaste åren vid framtagande av 
internkontrollplan, jämfört med tidigare. 
 
Kommunen har ett ekonominätverk som genomför risk- och väsentlighetsanalysen avseende 
kommunens och verksamheternas ekonomi. Riskinventeringen avseende ekonomi leds av 
kommunens ekonomichef. Kontrollmomenten som tas fram av ekonominätverket ingår sedan 
i samtliga nämnders internkontrollplaner. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Processen avseende barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan uppges påbörjas i 
början av oktober. På verksamhetsnivå genomförs en sortering av vilka brister och risker som 
finns i verksamheten. Bristerna tas upp i verksamhetsplanen och riskerna i risk- och 
väsentlighetsanalysen inför internkontrollplanen. Enligt intervju genomförs sorteringen och 
diskussionen av verksamhetsansvariga chefer och kvalitetsutvecklare. Nämnden får sedan på 
januarisammanträdet information om den framtagna risk- och väsentlighetsanalysen, de får 
däremot inte ta del av hela analysen som en utskickad handling. Av protokoll framgår att 
utbildningschefen informerade om den framtagna risk- och väsentlighetsanalysen vid 
nämndens januarisammanträde, detta sker enligt intervju på övergripande nivå. Enligt intervju 
fick nämnden vid årets sammanträde även en genomgång av hur verksamheten arbetat med 
processen avseende framtagandet av analysen.  
 
Vid identifierade avvikelser inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet uppges att 
insatser genomförs vid behov. I några fall rapporteras även avvikelserna till nämnden. Vissa 
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områden får nämnden kontinuerligt återkoppling kring, detta gäller skolnärvaro och 
måluppfyllelse. 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet tas en risklista4 fram av verksamhetens 
ledningsgrupp. Vid intervju framkom att kultur- och utvecklingsnämnden tar del av hela den 
framtagna risklistan vilken sedan behandlas vid totalt tre nämndsammanträden tillsammans 
med framtagande av nästkommande års internkontrollplan. På detta sätt menar nämndens 
verksamhet att de kombinerar delaktighet och kvalitetssäkring då risklistan och 
internkontrollplanen bearbetas av både nämnden och verksamheten i olika skeden. 
Internkontrollplanen för 2020 antogs på nämndens sammanträde den 27 februari 2020, enligt 
protokoll.  
 
Vid intervju framkom att verksamheten under kultur- och utvecklingsnämnden arbetat aktivt 
med att bygga upp en riskmedvetenhet genom processen händelse – analys – åtgärd – 
utvärdering.  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhet uppges att risk- och väsentlighetsanalysen 
upplevs vara till stor nytta, då den fångar upp personalens tankar kring risker inför kommande 
verksamhetsår. Framtagandet av risk- och väsentlighetsanalysen påbörjas under hösten där 
hela arbetsgruppen träffas. Enligt intervju utvärderas det gångna året vid denna träff. De risker 
som inte har kunnat täckas under året av olika anledningar tas upp i nästkommande års risk- 
och väsentlighetsanalys. Utöver detta genomförs workshops inom alla avdelningar där alla 
handläggare närvarar. Vid intervju uppges att när analysen är genomförd har nämndens 
verksamhet en god inblick i vilka risker som personal och ledningsgrupp har identifierat. Vissa 
av riskerna tas därefter upp i verksamhetsplan eller uppföljningsplan, medan andra tas upp i 
internkontrollplanen för kommande år. Senare under hösten går risk- och 
väsentlighetsanalysen upp i nämnden där den presenteras och diskuteras. I januari eller 
februari beslutar nämnden om den nya internkontrollplanen. 
 
Identifierade risker inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhet uppges hanteras på det 
sätt som risken kräver. Vissa risker hanteras direkt genom åtgärder av ledningen medan andra 
leder till en informationsinsats på en arbetsplatsträff.  

Socialnämnden 

Vid intervju framkom att socialnämndens verksamhet arbetar fram sin risk- och 
väsentlighetsanalys under hösten. Först görs en risklista av avdelningscheferna där de lyfter 
identifierade risker inom sina respektive avdelningar och bedömer dessa utifrån sannolikhet 
och konsekvens. Därefter går risklistan vidare till nämnden. Efter att nämnden har behandlat 
risklistan går den tillbaka till verksamhetens ledningsgrupp för vidare genomgång. När risk- 
och väsentlighetsanalysen är genomarbetad av verksamheten i detta skede tas förslag på 
internkontrollplan fram som därefter går upp i nämnden. Enligt protokoll antogs planen för 2020 
av nämnden vid sammanträdet den 18 februari 2020. 

 
4 Begreppet risklista innebär den förteckning (råmaterialet) av alla listade risker som ligger till grund för 
den riskbedömning som görs och som sedan blir nämndens risk- och väsentlighetsanalys.  
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Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

Bolagen har ingen framtagen risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för deras 
internkontrollplan. Vid styrelsernas sammanträde i november eller december beslutas om 
internkontrollplan inför nästkommande år. Kontrollplanen innehåller samma kontrollpunkter 
varje år och revideras inte. 
 
Ibland sker mindre justeringar där ett kontrollmoment läggs till, detta skedde bland annat inför 
2020 års antagande av plan där kontrollmoment avseende upphandling lades till i 
internkontrollplanen. Detta enligt intervju mot bakgrund av de brister som framkommit vid 
revisionens granskning av upphandlingsprocessen 2019. 
 
Av bolagens kontrollplaner framgår vem som är ansvarig för att kontrollen blir gjord. Vid intervju 
framkom att bolagen efter sommaren 2020 har tillsatt en person vars ansvar dels kommer att 
vara att säkerställa att kontrollpunkterna i kontrollplanen blir genomförda. Denna person 
kommer också att ha i uppgift att se över hur kontrollplanen kan förbättras till kommande år 
samt ge förslag på vad som bör ingå i kommande års internkontrollplan. 

3.1.2. Bedömning 

Det är positivt att det finns framtagna mallar för kommunstyrelsens och nämndernas risk- och 
väsentlighetsanalyser och internkontrollplaner. Detta ger möjlighet till ett strukturerat och 
likvärdigt arbetssätt avseende intern kontroll. Det är vidare vår bedömning att nämndernas 
risk- och väsentlighetsanalyser på en övergripande nivå täcker verksamhetsområdena. Det är 
positivt att de risker som bedöms ha högst sannolikhet och konsekvens återföljs av åtgärder. 
 
Nämnderna generellt och barn- och ungdomsnämnden specifikt bör se till att de tar del av 
dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser samt bruttorisklistor. Det är inte tillräckligt i de 
fall nämnden enbart tar del av en muntlig föredragning av risk- och väsentlighetsanalysen eller 
en reducerad risklista. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och det är 
nämndernas verktyg för att säkerställa god ordning och reda i organisationen samt minska 
risker för avvikelser. Grunden för att kunna bedriva en god intern kontroll är att säkerställa att 
risk- och väsentlighetsanalysen är tillräcklig. Att ha en delaktig nämnd och verksamhet i det 
grundläggande arbetet som riskanalysen innebär kan också skapa möjligheter för en god 
kontrollmiljö. 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

Bolagsstyrelsernas arbete med framtagande av riskanalyser och internkontrollplan kan inte 
bedömas vara fullt ut ändamålsenligt. Vi grundar vår bedömning på att det saknas en risk- och 
väsentlighetsanalys som ligger till grund för internkontrollplanerna.  
 
En genomarbetad risk- och väsentlighetsanalys där en riskvärdering ingår skulle kunna stärka 
styrelsernas möjlighet att använda internkontrollen som ett verktyg för att säkerställa god 
ordning och reda i organisationen, samt minska risker för avvikelser. Förslagsvis kan bolagens 
verksamheter genom olika forum under hösten lyfta identifierade risker som inte redan ryms i 
de dagliga kontrollerna. Därefter kan en risklista tas fram som går upp i styrelserna för 
genomgång och behandling. Efter att risklistan genomarbetats av styrelserna skulle denna 
kunna gå tillbaka till verksamheten som tar fram ett förslag på en risk- och väsentlighetsanalys 
där riskvärderingen av respektive risk ingår. Denna analys skulle därefter kunna utgöra 
underlaget för framtagandet av bolagens internkontrollplaner. En genomarbetad intern kontroll 
är en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker 
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verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll stärka 
förtroendet för styrelsen och bolagen. 

3.2. Dokumentering av genomförda kontroller 

Inom ramen för granskningen har stickprov genomförts avseende nämnders och styrelsers 
interna kontroll år 2020. I samband med stickprovsgranskningen har all dokumentation som 
upprättats i samband med genomförda kontroller begärts in. Nedan följer de kontrollmoment 
som valts ut för respektive nämnd och styrelse.  

3.2.1. Iakttagelser 

Stickprovsresultat 

I nedan tabeller framgår vilka kontrollmoment som granskats. Frekvens avser hur ofta 
kontrollmomentet ska genomföras under år 2020 enligt nämndens eller styrelsens 
internkontrollplan. Metod innebär den metod som uppges för respektive kontrollmoment i 
internkontrollplanen och dokumentation avser vilken dokumentation som upprättats och som 
vi har tagit del av inom ramen för stickprovsgranskningen. 
 
Flertalet kontrollmoment har inte genomförts i enlighet med plan. Många av nämndernas 
verksamheter uppger att detta är på grund av tidsbrist till följd av den påverkan som covid-19 
haft på verksamheterna. Det framgår inte av kommunstyrelsens eller nämndernas protokoll att 
de har fått information om att kontrollmomenten inte har genomförts enligt plan. 
 

Barn- och utbildningsnämnden     
Kontrollmoment Frekvens Metod  Dokumentation EY iakttagelser 

Leverantörsfakturor Minst en 
gång per 
halvår 

Stickprov Nej Enligt uppgift har arbetet med 
kontrollen påbörjats, men det 
finns inget resultat av 
kontrollerna vid 
granskningstillfället (slutet av 
oktober). 

Kundfakturor Minst en 
gång per 
halvår 

Stickprov Nej Enligt uppgift har arbetet med 
kontrollen påbörjats, men det 
finns inget resultat av 
kontrollerna vid 
granskningstillfället (slutet av 
oktober). 

Direktupphandling Minst en 
gång per 
halvår 

Stickprov Mötesanteckningar 
om hur kontrollen 
planeras att 
genomföras senare 
under hösten.  

Enligt uppgift har arbetet med 
kontrollen påbörjats, men det 
finns inget resultat av 
kontrollerna vid 
granskningstillfället (slutet av 
oktober). 

 
 

Kommunstyrelsen     

Kontrollmoment Frekvens Metod Dokumentation EY iakttagelser 

Direktupphandling 
 

Minst en 
gång per 
halvår 

Stickprov Mötesanteckningar 
om hur kontrollen 
planeras att 

Enligt uppgift har arbetet 
med kontrollen påbörjats, 
men stickprov har inte 
genomförts än. 
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genomföras senare 
under hösten. 

Sekretess och 
skydd av 
handlingar 

Tre ggr 
under året 

Stickprov Uppföljningsrapport 
av genomförda 
stickprov. 

Stickprov har genomförts 
vid ett tillfälle. Inga 
avvikelser noterades. Det 
framgår inte av 
uppföljningsrapporten vem 
som har genomfört 
kontrollen.  

Informations-
säkerhet 

Två ggr, 
höst och 
vår 

Kunskaps-
kontroll. Enkät 
till 
handläggare. 

Nej Kontrollmomentet har inte 
genomförts. Detta uppges 
vara på grund av vakant 
tjänst. 

 
 

Kultur- och utvecklingsnämnden     

Kontrollmoment Frekvens Metod Dokumentation EY iakttagelser 

GDPR Två ggr per år Stickprov Kontrollrapport Kontrollmomentet har 
genomförts enligt 
kontrollrapporten. Vid 
genomförande identifierades 
avvikelser. Enligt rapporten är 
samtliga avvikelser åtgärdade. 
Av rapporten framgår datum 
för kontrollen samt vem som 
genomfört den. 

Projekt och övrig 
bidragsgivning 

Minst en gång 
per halvår 

Urval av 
projekt 

Nej Kontrollerna uppges vara 
pågående vid 
granskningstillfället, men det 
finns ingen färdigställd 
dokumentation än. Anledning 
till att kontrollerna inte 
genomförts enligt plan uppges 
vara att omprioriteringar i 
verksamheten pga. rådande 
pandemi. 

Direktupphandling Minst en gång 
per halvår 

Stickprov Nej Kontrollerna uppges vara 
pågående vid 
granskningstillfället, men det 
finns ingen färdigställd 
dokumentation än. Anledning 
till att kontrollerna inte 
genomförts enligt plan uppges 
vara att omprioriteringar i 
verksamheten pga. rådande 
pandemi. 

 
 

Miljö- och byggnadsnämnden     

Kontrollmoment Frekvens Metod Dokumentation EY iakttagelser 

Uppföljning av 
verksamhetsplaner 

Kvartalsvis Kontroll 
enligt 
verksamhets-
plan 

Underlag 
(protokoll från 
APT) som ligger 
till grund för 
kontrollen. 

Kontrollerna är inte 
genomförda än. 
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Leverantörsfakturor Minst en 
gång per 
halvår 

Stickprov Nej Kontrollerna är inte 
genomförda än. 

Direktupphandling Minst en 
gång per 
halvår 

Stickprov Nej Kontrollerna är inte 
genomförda än. 

 
 

Socialnämnden     

Kontrollmoment Frekvens Metod Dokumentation EY iakttagelser 

Vuxna med 
andrahands 
hyreskontrakt 

Kvartals-
vis 

Antal sociala 
kontrakt 

Statistik-
sammanställning 

Vi har tagit del av 
statistiksammanställning 
avseende antal lägenheter 
samt styrdokument avseende 
ansvarsfördelning. 

Äldre, volymökning 
samt komplexitet i 
ärenden 

En gång i 
mån 

Antal personer 
Ekonomi/ 
budget 

Statistik-
sammanställning 

Vi har tagit del av 
statistiksammanställning 
avseende väntelista för 
särskilt boende. 

Ramavtal Minst en 
gång per 
halvår 

Stickprov Nej Kontrollen uppges vara 
påbörjad med det finns inget 
resultat av kontrollerna vid 
granskningstillfället (slutet av 
oktober). 

 
 

Laholmshem AB     

Kontrollmoment Frekvens Metod Dokumentation EY iakttagelser 

Uthyrning av 
lägenheter i 
kötidsordning 

Minst två 
ggr per år 

Stickprov Redogörelse för 
urval av stickprov 

Vi har inte tagit del av någon 
dokumentation kring 
stickprovsgranskningens 
resultat samt vem som 
genomfört kontrollen och vid 
vilket/vilka datum. 

Anteckningar om 
köande/hyresgäster 

Minst två 
ggr per år 

Stickprov Redogörelse för 
hur verksamheten 
arbetat med 
rutiner kring 
anteckningar. 

Av redogörelsen framgår inte 
om stickprov genomförts och 
vad resultatet av 
stickprovsgranskningen i så 
fall blev. Vidare saknas även 
information om vem som 
genomfört eventuella stickprov 
och vid vilket/vilka datum. 

Löpande 
redovisning 

Minst en 
gång per 
mån 

Redovisnings
-kontroller 

Utdrag ur 
bolagets 
bokföringssystem. 

Av dokumentationen framgår 
inte hur 
redovisningskontrollerna har 
genomförts samt vad som blev 
resultatet av genomförda 
kontroller. 

 
 

Kommunfastigheter i Laholm AB     

Kontrollmoment Frekvens Metod Dokumentation EY iakttagelser 

Hyresreduktioner  
Risk att reduktion 
av hyra inte sker 
enligt 

Två ggr per 
år 

Samtliga 
hyres-
reduceringar 

Redogörelse för 
hur situationen 
ser ut gällande 

Vi har tagit del av en 
redogörelse för hur 
situationen ser ut gällande 
hyresreduktioner vanligtvis. 
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överenskommelser 
och fattade beslut.  

hyresreduktioner 
vanligtvis. 

Av redogörelsen framgår 
att fastighetsbeståndet 
regleras gentemot 
kommunen via en årlig och 
total regleringspost. Vidare 
uppges i redogörelsen att 
tre externa hyresgäster 
beviljades hyresrabatt 
under perioden mars-juni 
2020 till följd av covid-19. 

Inkassohantering 
Risk för att 
obetalda fordringar 
ej krävs. 

Regelbundet  Genomgång 
av kundres-
kontror 

Utdrag ur 
bolagets 
kundreskontra. 

Av dokumentationen 
framgår inte hur 
kontrollerna har genomförts 
samt vad som blev 
resultatet av genomförda 
kontroller.  

Likviditetshantering 
Risk för att 
likviditeten ej är 
tillräcklig för 
bolagets dagliga 
behov 

Regelbundet Uppföljning 
av utfall och 
prognos 

Bolagets 
likviditetsprognos 

Av dokumentationen 
framgår inte hur 
kontrollerna har genomförts 
samt vad som blev 
resultatet av genomförda 
kontroller. 

3.2.2. Bedömning 

Varken kommunstyrelsen eller nämnderna har genomfört sina kontroller för perioden i enlighet 
med fastställd internkontrollplan för 2020, vilket är en brist. Att nämnderna inte heller har får 
någon återkoppling om att kontrollmomenten inte har genomförts i enlighet med plan bedömer 
vi vara en brist. Om det finns behov av att göra avsteg från internkontrollplanen, exempelvis 
för att verksamheten inte hinner genomföra kontroller enligt planen, bör det lyftas upp och 
behandlas av nämnden. Avsaknaden av återkoppling minskar nämndernas möjlighet att 
använda intern kontroll som det verktyg det är ämnat att vara. I detta avseende följs inte 
tillämpningsanvisningarna för reglementet för intern kontroll, vilken anger att nämnden löpande 
ska informeras om arbetet med den interna kontrollen. 
 
Avseende socialnämndens kontrollmoment ”Vuxna med andrahandshyreskontrakt” samt 
”Äldre, volymökning samt komplexitet i ärenden” är det vår bedömning att dessa inte är 
kontroller för att minimera risker i verksamheten utan snarare uppföljning av valda nyckeltal för 
verksamheten. 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

Bolagens internkontrollplan innehåller snarare operativa uppgifter och kontroller samt 
redogörelser av olika nyckeltal, än kontrollmoment som bygger på identifierade risker i 
verksamheten. Det är vår bedömning att bolagens kontrollmoment inte i tillräcklig utsträckning 
är utformade för att kunna vara ett verktyg för styrelserna att hantera eventuella risker efter en 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys. Bolagen behöver lägga en ordentlig grund i form av 
en risk- och väsentlighetsanalys för att kunna utforma ett ändamålsenligt internkontrollarbete. 
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3.3. Uppföljning och återrapportering  

3.3.1. Iakttagelser 

Det finns en framtagen mall för hur rapportering och uppföljning av den interna kontrollen ska 
genomföras och dokumenteras. Av reglementet för intern kontroll framgår att resultatet av 
uppföljningen löpande ska rapporteras till nämnden i den omfattning som anges i 
internkontrollplanen.  För kommunstyrelsen och nämnderna framgår i internkontrollplanerna 
för 2020 att rapportering till nämnden ska genomföras efter årets slut, med några undantag; 
 

 barn- och ungdomsnämnden: kontrollmomentet ”skolnärvaro” ska rapporteras till 
nämnden tre gånger per år, 

 miljö- och byggnadsnämnden: kontrollmomentet ”uppföljning av beslut” ska 
rapporteras till nämnden löpande. Detta innebär att utvalda ärenden ska redovisas till 
nämnden månadsvis, 

 socialnämnden: majoriteten av kontrollmomenten under målområde 1 – 4 ska 
rapporteras till nämnden antingen månadsvis eller kvartalsvis. 

 
Vid intervju uppges att stora avvikelser vid genomförda kontrollmoment rapporteras direkt till 
nämnderna. Inga sådana rapporteringar har skett till nämnderna under 2020. Vidare uppges 
vid intervju att då avvikelser identifieras så dokumenteras dessa. Det dokumenteras även hur 
avvikelserna åtgärdats samt vilka förändringar som ska göras i den berörda verksamheten. I 
vår granskning har vi inte hittat någon dokumentation som bekräftar detta. 
 
Socialnämnden får vanligtvis återrapportering av genomförda kontrollmoment två gånger per 
år, vid delåret och bokslutet. Detta framgår i protokoll. Under 2020 blev det däremot ingen 
rapportering vid delåret, anledningen uppges enligt intervju vara tidsbrist på grund av 
pandemin vilket har lett till att kontrollerna inte har genomförts i enlighet med plan. 
 
Vid varje sammanträde för miljö- och byggnadsnämnden redovisas ett ärende i samband med 
uppföljning av beslut enligt uppföljningsplan för intern kontroll för innevarande år. Därutöver 
tar nämnden del av en samlad uppföljning av internkontrollen, under 2020 skedde detta enligt 
protokoll vid februarisammanträdet. 
 
Enligt protokoll har barn- och ungdomsnämnden ett beslutsärende på februarisammanträdet 
för både uppföljning av föregående års internkontrollplan samt beslut om den nya 
internkontrollplanen för innevarande år. 
 
Av kommunstyrelsens och samtliga nämnders rapportering av den interna kontrollen 2019 
framgår granskningsresultatet av genomförda kontrollmoment samt vilka eventuella åtgärder 
som vidtagits vid identifierade avvikelser. Av protokoll framgår att kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder godkänt uppföljningen av den interna kontrollen 2019. 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

Styrelserna tar del av en uppföljning per år, enligt protokoll och intervju. Vid styrelsernas 
sammanträden i mars eller april lämnas uppföljningen av genomförda kontroller avseende 
föregående års internkontrollplan till styrelsen. Det framgår inte av bolagens 
internkontrollplaner för 2020 hur ofta dessa ska rapporteras till styrelserna. 
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Av bolagens protokoll vid uppföljning av den interna kontrollen 2019 framgår att 
ekonomichefen redovisat uppföljningen. Vidare framgår av protokoll att uppföljningen kommer 
att lämnas över till kommunstyrelsen, i enlighet med ägardirektivet.  
 
Av både Laholmshem AB:s och Kommunfastigheter i Laholm AB:s uppföljning av genomförda 
kontrollmoment framgår inga identifierade avvikelser. Av bolagens sammanträdesprotokoll 
den 27 februari 2020 framgår att diskussion förts gällande att uppföljningen skulle kunna 
utvecklas inför nästkommande år. För vissa kontrollmoment framgår endast att 
stickprovskontroll genomförts men inte vad resultatet blev. 

3.3.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att det inte är tillräckligt att kommunstyrelsen och nämnderna enbart tar 
del av en sammanställning av genomförda kontroller en gång per år. Om internkontrollen ska 
kunna fungera som ett verktyg för nämnderna behöver återrapportering ske oftare än så. 
Tillämpningsanvisningarna fastställer att nämnden löpande ska informeras om arbetet med 
den interna kontrollen, och det kan inte anses uppnås genom den återrapportering de får. 
 
Åtgärderna i nämndernas rapportering av deras interna kontroll 2019 bedöms på ett 
övergripande plan vara tillräckliga utifrån identifierade avvikelser vid genomförda 
kontrollmoment. 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

Vår bedömning är att det inte är tillräckligt att bolagsstyrelserna enbart tar del av en 
sammanställning av genomförda kontroller en gång per år. Vidare är det vår bedömning att 
det i återrapporteringen av genomförda kontroller bör framgå resultatet av kontrollen samt 
tidpunkt för kontrollen och vem som har genomfört den. 
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4. Sammanfattande bedömning 

Kommunstyrelsen och nämnderna bedriver inte ett helt ändamålsenligt arbete med den interna 
kontrollen. Varken kommunstyrelsen eller nämnderna har genomfört sina kontroller i enlighet 
med deras internkontrollplan för 2020 vilket bedöms vara en brist. Det bedöms även vara en 
brist att nämnderna inte har behandlat eventuella avsteg från internkontrollplanen. Avsaknad 
av återkoppling fråntar nämndernas möjlighet att ta sitt ansvar för att säkerställa att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Finns det skäl för omprioriteringar av verksamhetens uppdrag på grund 
av rådande pandemi bör det vara nämnden som fattar sådana beslut. Åtminstone bör 
nämnderna få möjlighet att ta ställning till att en omprioritering behöver göras och/eller har 
gjorts. I detta avseende följs inte tillämpningsanvisningarna för reglementet för intern kontroll, 
vilken anger att nämnden löpande ska informeras om arbetet med den interna kontrollen.  
 
Det är positivt att det finns mallar för kommunstyrelsens och nämndernas risk- och 
väsentlighetsanalyser och internkontrollplaner. Vidare är det även positivt att nämndernas risk- 
och väsentlighetsanalyser på en övergripande nivå täcker verksamhetsområdena och att de 
risker som bedöms ha högst sannolikhet och konsekvens åtföljs av åtgärder. I sammanhanget 
vill vi framhålla att det är nämndernas ansvar att den interna kontrollen är tillräcklig och 
nämndernas verktyg för att säkerställa god ordning och reda i organisationen samt minska 
risker för avvikelser. Grunden för att kunna bedriva en god intern kontroll är att säkerställa att 
risk- och väsentlighetsanalysen är tillräcklig. För att kunna säkerställa detta behöver nämnden 
ta del av en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys samt bruttorisklista. 
 
En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna för att bedriva en bra styrning och 
uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. 
Ytterst kan en bra intern kontroll stärka förtroendet för nämnderna. Det är av vikt att de 
kontrollmoment som ingår i internkontrollplanen är kontroller efter identifierade risker, och inte 
uppföljningar av nyckeltal för nämndens verksamhet eller kontroller som redan hanteras i 
existerande processer. Detta är generell uppmaning till samtliga nämnder och mer specifikt för 
socialnämnden att ta med sig i det fortsatta arbetet. 
 
Kommunstyrelsen bör säkerställa att det tydligt framgår vem som har genomfört 
kontrollmomenten i den dokumentation som upprättas i samband med kontrollerna.  

Det är positivt att socialnämnden tar del av återrapportering av genomförda kontrollmoment 
vid mer än ett tillfälle per år. Det är inte tillräckligt att kommunstyrelsen och resterande nämnder 
enbart tar del av en sammanställning av genomförda kontroller en gång per år. Om 
internkontrollen ska kunna fungera som ett verktyg för nämnderna bör de få återrapportering 
oftare än årligen. 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

Det är vår bedömning att bolagsstyrelsernas arbete med framtagande av riskanalyser och 
internkontrollplan inte kan bedömas vara fullt ut ändamålsenligt. Vi grundar vår bedömning på 
att det saknas en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för internkontrollplanerna 
samt att internkontrollplaner snarare innehåller operativa uppgifter och kontroller samt 
redogörelser av olika nyckeltal, än kontrollmoment som bygger på identifierade risker i 
verksamheten. 
 
Bolagens kontrollmoment är inte i tillräcklig utsträckning utformade för att kunna vara ett 
verktyg för styrelserna att hantera eventuella risker efter en genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys. Bolagen behöver lägga en ordentlig grund i form av en risk- och 
väsentlighetsanalys för att kunna utforma ett ändamålsenligt internkontrollarbete. 
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Vår bedömning är att det inte är tillräckligt att bolagsstyrelserna enbart tar del av en 
sammanställning av genomförda kontroller en gång per år. Vidare är det vår bedömning att 
det i återrapporteringen av genomförda kontroller bör framgå resultatet av kontrollen samt 
tidpunkt för kontrollen och vem som har genomfört den. Det bör också framgå vilka åtgärder 
som ska genomföras efter identifiering av avvikelser vid genomförda kontrollmoment. 
 

Revisionsfråga Svar 

Säkerställer kommunstyrelsen, 
nämnderna och bolagsstyrelserna en 
tillräcklig kontrollmiljö för att bedriva en 
ändamålsenlig intern kontroll? 

Delvis.  
 
De kommunövergripande mallarna och 
styrdokumenten skapar en tydlig 
ansvarsfördelning och strukturerar arbetet med 
intern kontroll. Däremot bör nämnderna tydligare 
involvera sig vid framtagande av risk- och 
väsentlighetsanalyser och tillse att de får 
löpande information om genomförda 
kontrollmoment. 
 
Bolagsstyrelserna bör formalisera sitt arbete 
med intern kontroll samt genomföra risk- och 
väsentlighetsanalyser. Förslagsvis kan bolagen 
använda sig av de kommunövergripande 
mallarna för risk- och väsentlighetsanalys, 
internkontrollplan samt återrapportering av 
internkontrollen.   

Genomför kommunstyrelsen, nämnder 
och bolagsstyrelser årligen 
riskanalyser kopplade till intern 
kontroll? 

Kommunstyrelsen och nämnderna genomför 
årligen riskanalyser som sedan ligger till grund 
för deras internkontrollplaner. 
 
Bolagsstyrelserna genomför inga riskanalyser 
inom ramen för intern kontroll. 

Beslutar nämnderna och styrelserna 
om åtgärder för att minska 
identifierade risker? 

Av kommunstyrelsens och nämndernas 
återrapportering av den interna kontrollen 2019 
framgår beslutade åtgärder vid identifierade 
avvikelser vid genomförda kontrollmoment. 
Detta framgår inte i samma utsträckning vid 
bolagens återrapportering. 

Får kommunstyrelsen, nämnderna och 
bolagsstyrelserna en ändamålsenlig 
uppföljning och återrapportering av 
den interna kontrollen? 

Nej, det är inte tillräckligt att nämnderna och 
styrelserna endast får en återrapportering av 
den interna kontrollen årligen.  

 

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att: 

 genomföra kontrollmoment enligt internkontrollplanen 
 löpande ta del av resultatet av genomförda kontrollmoment 
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Vi rekommenderar socialnämnden att: 
 

 tillse att de kontrollmoment som ska genomföras i internkontrollplanen är faktiska 
kontroller efter identifierade risker, och inte uppföljningar av nyckeltal för nämndens 
verksamhet 

 
Vi rekommenderar bolagsstyrelserna i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 
att: 
 

 ta fram en risklista över verksamhetens risker och därefter värdera dessa i en risk- och 
väsentlighetsanalys 

 säkerställa att det finns en risk- och väsentlighetsanalys till grund för 
internkontrollplanen 

 tillse att de kontrollmoment som ska genomföras i internkontrollplanen är faktiska 
kontroller efter identifierade risker, och inte uppföljningar av nyckeltal för bolagens 
verksamheter 

 genomföra planerade kontrollmoment enligt internkontrollplanen 
 tydligt dokumentera genomförda kontroller med avseende på tidpunkt för kontrollen, 

vem som genomfört kontrollen och vad resultatet blev 
 tydligt formulera vilka åtgärder som följer identifierade avvikelser vid genomförande av 

kontrollmoment i internkontrollplanerna 
 löpande ta del av resultatet av genomförda kontrollmoment  

 

 

 

Laholm den 20 november 2020 

 
Negin Nazari   Julia Campbell   
EY   EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 
 
 Kommunchef 

 Ekonomichef 

 Kommuncontroller 

 Socialchef 

 Samhällsbyggnadschef 

 Miljöchef 

 Utbildningschef 

 Verksamhetschef, kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 

 Avdelningschef Kvalitet- och utveckling, socialnämndens verksamhet 

 Verksamhetscontroller, kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 

 Utredare, miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 

 Jurist, barn- och ungdomsnämndens verksamhet 

 Ekonom, barn- och ungdomsnämndens verksamhet 

 Ekonom, kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 

 Ekonom, socialnämndens verksamhet 

 Tf. VD Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

 

Dokument: 
 
 Kommunstyrelsens och nämndernas dokumentation kopplat till genomförda stickprov av 

kontrollmoment 2020 

 Laholmshem AB:s och Kommunfastigheter i Laholm AB:s dokumentation kopplat till 
genomförda stickprov av kontrollmoment 2020 

 Internkontrollplan samt uppföljning av den interna kontrollen 2019 för kommunstyrelsen 
och nämnderna 

 Internkontrollplan samt uppföljning av den interna kontrollen 2019 för Laholmshem AB och 
Kommunfastigheter i Laholm AB 

 Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen och nämnderna 

 Internkontrollplan 2020 för Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

 Kommunstyrelsens och nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser 

 Reglemente för intern kontroll i Laholms kommun, KF 2003-12-18, rev. 2015-05-26 

 Mall för risk- och väsentlighetsanalys 

 Mall för uppföljningsplan av intern kontroll 

 Mall för rapportering av intern kontroll 

 Samtliga av kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdesprotokoll 2019 och 2020 
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 Socialnämndens risklista inför risk- och väsentlighetsanalysen, 2019-11-14 

 Styrelseprotokoll för Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB, 2020-02-27 
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Bilaga 2: COSO5-modellen 

COSO-modellen är den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna 
styrningen och kontrollen. Enligt COSO är intern kontroll definierat som en process, utförd av 
en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran om 
att målen uppfylls inom följande kategorier: 
 

 effektivitet och produktivitet i verksamheten 
 tillförlitlig finansiell rapportering 
 efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

 
För att förbättra den interna styrningen och kontrollen har fem centrala komponenter 
identifierats. För dessa redogörs kortfattat nedan. Hur dessa komponenter förhåller sig till 
varandra och hur vad som regleras i internkontrollreglementet framgår av figuren. 
 
Kontrollmiljön 
Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess 
medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter inom intern kontroll och erbjuder 
ordning och struktur. Faktorer som innefattas av kontrollmiljön är integritet, etiska värden, 
kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på 
vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess 
medarbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som ledningen ger. Verksamhetens 
målformulering är en del av kontrollmiljön och har betydelse för identifieringen av risker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riskvärdering 
Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste 
värderas. En förutsättning för riskvärderingen är att etablerade mål finns knutna till olika nivåer 
som är internt konsistenta. Riskvärderingen är identifieringen och analysen av relevanta risker 
för att uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska hanteras. Eftersom 
ekonomiska, branschmässiga, regleringsspecifika och verksamhetsmässiga villkor kommer att 
förändras, behövs mekanismer för att identifiera och hantera de särskilda risker som är 
förknippade med förändringar. Riskvärderingen bör alltid dokumenteras i syfte att förtydliga 
systematiken i internkontrollarbetet.  
 
Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv 
genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker för 
att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteter äger rum inom hela organisationen, på 
alla nivåer och i alla funktioner. De innefattar en rad aktiviteter av olika slag såsom 
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godkännanden, attester, verifikationer, avstämningar, genomgångar av verksamhetens 
resultat, säkrandet av tillgångarna, samt åtskillnad av tjänsteroller och uppgifter. 
 
Information och kommunikation 
Relevant information måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och inom en 
sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter. Informationssystem genererar 
rapporter som innehåller verksamhetsmässig och finansiell information och uppgifter om 
regelefterlevnaden som gör det möjligt att driva och styra verksamheten.  
 
Uppföljning och utvärdering 
Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process 
som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande 
övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av 
dessa. Löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar äger rum under verksamhetens gång.  
 
Det finns synergieffekter och kopplingar mellan de nämnda komponenterna, som formar ett 
sammanhållet system som reagerar dynamiskt på ändrade förutsättningar. Det interna styr- 
och kontrollsystemet är sammanhållet med organisationens verksamhet och finns till av 
grundläggande verksamhetsmässiga skäl. Intern styrning och kontroll blir effektivast om 
kontrollerna är inbyggda i organisationens infrastruktur och ingår som en väsentlig del av 
organisationen. 
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